
Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen 

 
 

Referat 

26.4.18 kl. 18.30-21 

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
 
Deltagere: Klaus Burrild, Thomas Knygberg, Lena Faurschou, Bente Nielsen og Birgit Kløve. 
Afbud:  Peter Sødahl, Thomas Øxenholdt. 
 

1. Referat fra 23.3.2018 blev godkendt 
1. Siden sidst 

a) Fibia i Unnerud og Bøsserup v/Lena 
1. Ordrebekræftelser til de der har tilmeldt sig er modtaget – det kører! 

b) Englandshuse/Gelstrup strand v/Thomas 
1. Oprindelig har der været et TDC projekt. Bebyggelserne vil meget 

gerne over på et Fibia projekt. 
c) Regeringens bredbåndspulje v/Thomas 

1. Der er ikke noget nyt på Energiministeriets hjemmeside. Thomas har 
tilmeldt sig notifikation på ændringer på siden, således vi hele tiden er 
opdateret. 

d) Andet  
1. Birgit har haft kontakt til TDC igen og fået nyt telefonnummer og mail. 

Har forsøgt begge dele, men selv om der lægges besked, vender TDC 
ikke tilbage. Birgit fortsætter med at søge at få kontakt til TDC! 

2. Adressemæssigt er Bråde og Hølkerup 2 forskellige geografiske 
enheder – det kan måske give udfordringer i tilfælde af et fælles 
projekt. Der er tilsyneladende en Telia løsning for en del af området. 
Løsningen kan optimeres til det bedre. 

3. Generelt bør vi stikke fingeren i jorden i de forskellige områder, inden 
vi foretager den endelige prioritering. 

3. Inddeling af Egebjerghalvøen i projektområder v/Klaus og Thomas 



a. Klaus og Thomas har redigeret de forskellige områder færdig. Områderne er 
lavet så store som muligt under hensyntagen til geografien, for at få mulighed 
for at få mange tilslutninger og favne hele Egebjerg halvøen.  

b. Brian fra Fibia inviteres når vi har fået dobbelttjekket samtlige adresser pr. 
område – næste møde måske? 

c. Vi skal huske at opfordre til at der lægges tomrør ved eksempelvis cykelsti 
projektet fra Nykøbing til Egebjerg. Lisbeth Ulrik er tovholder på cykelsti 
projektet – hun kunne kontaktes for kontaktperson i Kommunen. 

d. 1. prioritering er Abildøre.  
4. Kommunikationsplan - opfølgning (se bilag) 

a. Offentligheden 
i. Pressemeddelelse (se bilag) 

1. godkendt – sendes fra Bylauget, sendes CC til Per og Mathias 
ii. Mailing- og telefonliste til medier (se bilag) 

1. godkendt – sendes fra Bylauget, sendes CC til Per og Mathias 
iii. Egebjergonline (se bilag) 

1. Fane er oprettet på Egebjerg Online 
iv. Facebook 
v. Egebladet (se bilag) 
vi. Logo/brevpapir 

b. Ambassadørgruppen (se bilag) 
1. Vi skal kende Brians svar, før Ambassadør gruppen indkaldes. Der 

indkaldes også via Facebook, når tid er. 
c. Politikere  

1. De får pressemedelelsen 
2. De indkaldes, når kriterierne for bredbåndspuljen er kendt – det vil være 

fedt, hvis det kunne blive inden sommerferien. 
d. Leverandører:  

1. Fibia  
2. YouSee 

5. Næste møde 
1. Tid og sted 

1. Klaus, Lena og Thomas prøver at få et møde med Brian den 9.5.2018 
eller den 11.5.2018 

2. Næste projekt mødeTirsdag den 22.5.2018 klokken 19.00 
3. Møde med Ambassadører: vi reserverer den 6.6.2018 klokken 19.00. 

Her sendes også en uforpligtende invitation til politikerne. 
2. Hvem gør hvad 

1. Thomas og Klaus finpudser områderne 
2. Lena kontakter Brian for aftale 
3. Birgit fortsætter med TDC 

6. Evt. 


