
Indkaldelse til møde i Bispeparkens Internet/tv-udvalg onsdag den 30. september 2015 kl. 18:00 på 
Tagensvej 227. 
 
Forslag til dagsorden: 
 
Resultater og information fra mødet med Parknet og rådgiverne.  
 
Herunder sammenligning af priser på forskellige muligheder (især fiber) sammenlignet med 
hinanden og med vores nuværende system.  
 
Evt. opfølgning på andre punkter fra foregående møde. 
 
Næste møde.  
 
---- 
 
Referat fra foregående møde:  
 
Møde i internet/tv-udvalget mandag den 21. september 2015 kl. 18:00. 
 
 
 
Afbud: Emrah Kaya, Anja Jensen 
 
Ikke til stede: Odinn Østrup Mikaelson 
 
Deltagere: Jean Thierry, Erik Østergaard, Helene Kirstine Aamodt, Jan Hansen, Mogens Kølle, 
Johan Kleist, Abdullahi Anshur 
 
 
 
Den udsendte dagsorden blev læst op og godkendt. Herefter gennemgik udvalget punkterne: 
 
Teknik i Bispeparken, Coax-sløjfeanlæg (Fordele: gratis pakkeskift, næsten ingen grænser for antal 
kanaler i grundpakke, ingen filtre i kælder. Ulemper: sårbart overfor fejl i lejlighederne, kræver 
digital kodning) og DOCSIS internet (Fordel: kan køre på nuværende anlæg. Ulemper: dyrere drift 
og mindre båndbredde).  
 
Alternative muligheder: Fiber, PDS, Coax-stikledningsanlæg.  
 
Baggrunden for vores nuværende TV-koncept og besparelserne, der er opnået: TV: cirka 1,6 
mio.kr.per år i alt. Cirka 350 kr./mdr. for det store flertal der ikke har ekstrapakker. Cirka 42 kr. 
ekstrapris for dem, der har stor pakke via Parknet, mod forventede 69 kr. Man kan selv vælge 
hvorfra man køber ekstrapakker og bestyrelsen informerer gerne.  
 
Standardpriser på nyt kabelanlæg: 120kr./mdr. for pds/coax-stikledning og 145 kr./mdr. for ren fiber 
per lejlighed. Parknets generalforsamling og baggrunden for vores møde med Parknet og deres 
tilbud om nye kabler. Lovgivning i dag og kommende lovgivning omkring TV og internet: nye 



anlæg: grundpakke skal kunne fravælges. Mødet med Parknet 29.september kl.##:## - ##:## ligger i 
regi af arrangører. Kommende møder. Eventuelt. 
 
Konklusion på mødet: Udvalget blev enstemmigt enige om at anbefale at arbejde mod et forslag til 
et afdelingsmøde om en udskiftning af Bispeparkens coax-kabler med en fiber løsning. Udvalget 
ønskede så vidt muligt at få oplyst konkrete priser pr. lejlighed for et sådant projekt. Udvalget 
afventer resultatet af møde med Parknet og rådgiverne tirsdag 29.september. 
 
 
 
Næste møde i Internet/tv-udvalget blev aftalt til onsdag den 30. september 2015 kl. 18:00 på 
Tagensvej 227. 
 
 


