Grundejerforeningen Allégaardens Villaby
Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 16. januar 2019, kl. 19.00
Husum skole, Karlslundevej 33, 2700 Brønshøj
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Valg af dirigent
Gennemgang af det omdelte oplæg fra Fibergruppen v/Claus
Oplæg fra rep. for GigaBit
Drøftelse af muligheder evt. afstemning
Evt.

Referat
Velkommen og indledning af formand for bestyrelsen Jens Rasmussen. Jens forklarer bagrunden
for dette møde.

1. Bestyrelsen foreslår Ulrik Nørregaard som referent. Ulrik bliver valgt og erklærer
generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Ingen bemærkninger til den indkaldte
generalforsamling. Der bliver ikke sendt mødedeltagerliste rundt, da der ikke umiddelbart
skal stemmes om noget.
2. Claus fra fibergruppen indleder. Claus fortæller om bagrunden for at det er GigaBit der er
valgt som mulig leverandør. Flere andre firmaer er spurgt, men de fleste kræver f.eks. 60 %
tilslutning, hvilket erfaringsmæssigt vil være urealistisk. GigaBit kræver ikke 60 % tilslutning
da de finansierer deres net via growdfunding. Flere beboere har allerede tilmeldt sig
GigaBit, derfor kommer GigaBit til området under alle omstændigheder.
3. Heidi og Sejr er representanter fra GigaBit. Herunder hovedpunkter fra GigaBits svar på
spørgsmål.
a. Vores grundejerforening er en del af et større Brønshøjprojekt, som allerede er
igang.
b. GigaBit har haft kunder online siden 2014 og de større første projekter er afsluttet.
c. GigaBit rammer vores grundejerforening indenfor to uger.
d. GigaBit er growdfunded, derfor kan det lade sig gøre at tilbyde fiber billigere end
andre firmaer.
e. De lægger kablet ned primært med boring. Borer ca. 80 til 100 meter af gangen.
f. Der kan tilbydes opgradering fra 100/100 til 1000/1000 Mbps forbindelse for 99
kr/md.
g. Det vil være muligt at få sat et stik op for 3000 kr. Efter af projektet er afluttet.
h. Tofamilieshuse må som udgangspunkt godt dele.
i. GibaBit regner med at have kunder online i vores område i April til Juni. Hele
projektet forventes afsluttet i September.
j. Kablet ligger mindst 35 cm nede i jorden.
k. Tilmeldingsfristen er egentlig udløbet, men aftalen er forlænget til 31/1.
l. Pris efter 60 mdr er 200 kr for 100/100 og 349 kr 1000/1000 Mbps.
m. Man skal ikke nødvendigvis købe GigaBit’s routere men man kan godt.
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n. Hastigheden på en 1000/1000 forbindelse er ”garanteret” til 920 til 940 Mbit. GigaBit
garanterer umiddelbart deres hastighed.
o. GigaBit vil også kunne tilbyde TV løsning i nærmeste fremtid.
p. Sejr er umiddelbart den direkte kontakt på telefon, mail eller Facebook.
4. Jens fremhæver at bestyrelsen er glade for fibergruppens arbejde, og ud fra det arbejde
vurderes det at GigaBit er det bedste tilbud.
5. Ikke flere kommentarer

Kommentarer
Pia. Stenmaglevej 7. Spørger ind til hvordan der er blevet spurgt ang. Udbydere. Er fibergruppen
sikre på om de har forklaret opgaven godt nok overfor udbyderne.
Jens Rasmussen. Hvem dækker skader på fortovet? GigaBit filmer området inden de går ind, og
erstatter hvis de ødelægger noget.
Niklas Stenlillevej 1. Spørgsmål til arbejdsgiverfinanciering. Umiddelbart skal man vente til
projektet er færdigt. Derefter kan betale for opretning og abbonnement.
Nikolaj. Ang. håndværkerfradrag. Hvilket år skal det trækkes fra? Iht SKAT skal det følge
fakturaen, altså 2018 for de første tilmeldte.
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