Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen

Referat af ambassadørmøde
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Om projekt Bedre bredbånd v/Lena Faurschou
Muligheder for bedre bredbånd (fiber, kobber og tilskud) v/Thomas Knygberg
Projektområder på Egebjerghalvøen v/Klaus Burrild
Fibias planer for Egebjerghalvøen v/Brian Guldberg Hinrichsen, Fibia
Hvad kan du selv gøre v/ Lena og Thomas
Organisering af områdegrupper v/Klaus Burrild
Afslutning v/Lena

Thomas Knygberg bød som mødets ordstyrer velkommen til de omkring 10 fremmødte
borgere, til projektkonsulent Brian Guldberg Hinrichsen fra Fibia, til journalist Jesper
Danscher fra Nordvestnyt og til deltagerne i projektgruppen.
Ad 1. Herefter fortalte formand for Egebjerg Bylaug og projektets talskvinde Lena Faurschou
om baggrunden og formålet med projektet, som er at give flest mulige beboere,
virksomheder og sommerhusejere på Egebjerghalvøen tilbud om bedre bredbånd. Hun
fortalte også om det første projekt med Fibia i Bøsserup/Unnerud, som nu er i hus.
Ad 2. Thomas gennemgik herefter projektgruppens bud på, hvilke tre muligheder
projektgruppen ser for at give bedre bredbånd på halvøen: 1) fibernet fra Fibia, 2) forbedret
fastnettelefon- forbindelse fra teleselskaberne, fx YouSee eller Telia eller 3) ansøgning via
regeringens bredbåndspulje.
Projektgruppen har valgt at prioritere at arbejde for fibernet, da det giver den bedste løsning
rent teknisk. Den tredje mulighed med at ansøge regeringens bredbåndspulje anser
projektgruppen for “sidste udvej”, idet der forud ligger en kompliceret proces. Og kriterierne

for puljen er i 2018 ændret, så egenbetalingen for den enkelte er hævet til mindst 4000 kr
mod en egenbetaling for etablering af fibernet hos Fibia koster 1995 kr.
Ad 3. Klaus Burrild gennemgik projektgruppens forslag til fem projektområder, hvorved hele
Egebjerghalvøen (sammen med de tre områder, som allerede har eller vil få fibernet:
Egebjerg, Strandhuse og Bøsserup-Unnerud) vil få mulighed for tilbud om bedre bredbånd.
De fem områder er Englandshuse, Abildøre-Frostrup, Bråde-Hølkerup- Grønlandshuse,
Sidinge/Eskilstrup/Bognæs og Lestrup/Bøsserup. Klaus kunne også fortælle om projektgruppens møde med Fibia, som havde indvilget i hen over sommeren at igangsætte
projekterne i Englandshuse og Abildøre/Frostrup.
Ad 4. Til stor undren og skuffelse for projektgruppen kunne Brian Guldberg Hinrichsen
imidlertid ikke bekræfte aftalen om de to nye projekter. Han fortalte, at Fibia havde gang i
flere projekter, end de i en overskuelig fremtid kunne magte at gennemføre, og at de derfor
ikke ville igangsætte projekterne i Englandshuse og Abildøre-Frostrup. Til gengæld ville
Fibia det næste års tid udelukkende starte nye projekter op under regeringens
bredbåndspulje. Så hvis vi ville have fibernet på Egebjerghalvøen inden for det næste års
tid, måtte vi sende en ansøgning til regeringens bredbåndspulje. Brian indvilgede dog i at
være projektgruppen behjælpelig med at udforme ansøgningerne.
Ad 5 og 6. Brian Guldberg Hinrichsens overraskende udmelding gjorde, at forsamlingen var
enige om, at det ikke ville give mening at gennemføre dagsordenens punkter om at dele
tidligere projekterfaringer, og om hvad man som ambassadør selv kunne gøre.
Flere af de fremmødte borgere havde imidlertid forslag til, hvad projektgruppen nu kunne
gøre for at komme videre. Et forslag gik på at kontakte Odsherred Byråd for at få hjælp i
forbindelse med ansøgningerne til regeringens bredbåndspulje. Et andet forslag var at bede
Odsherred Forsyning om at koordinere den kommende kloakering i området med Fibias
udlægning af fibernet på halvøen. Og et tredje forslag gik ud på at starte en andelsforening,
som kunne levere trådløst WIFI via opsætning af antenner.
Ordstyreren konkludere, at projektgruppen havde fået en del at tænke over og lovede de
fremmødte, at forslagene ville blive overvejet i projektgruppen.
Ad 7. Lena afsluttede mødet med en tak til de fremmødte og lovede, at projektgruppen ikke
ville give op på trods af Fibias ændrede holdning.
Bilag:
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