Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen

Referat
23.3.18 kl. 18.30-21
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
Deltagere: Klaus Burrild, Peter Sødahl, Thomas Knygberg, Lena Faurschou, Bente Nielsen
og Birgit Kløve.
Afbud: Thomas Øxenholdt.
1. Referat fra 28.2.2018 blev godkendt
2. Siden sidst
a. Kort v/Bente. Har kontakt til gode kort
i.
Bente medbragte plottet kort i A0 størrelse. Det giver et rigtig godt
overblik over hvor der er større samlinger af beboelser og dermed
mulighed for attraktive tilbud om Bedre Bredbånd
ii.
Mulige områder:
1. Abildøre + Sidinge Camping + sommerhusområdet
2. Hølkerup + Bråde
3. Eskildstrup + Ulstrup
4. Englandshuse (finde kontaktperson)
5. og resten er mindre enheder eller enkelt bebyggelser.
iii.
Jo flere vi kan få over på fiber, jo større chance er der for at øvrige
mere enkeltstående bebyggelser får en større båndbredde til rådighed
(færre om at dele den tilstedeværende mængde båndbredde)
b. Birgit: Om kontakt til TDC
i.
Har fået mail og telefonnummer til TDC til dem der koordinerer mulige
bredbåndsudbygninger.
c. Peter: Undersøger om nordvestnyt eller odsherredskysten
i.
Kontaktpersonene er Per Larsen, Odsherredskysten.
ii.
Der gives følgende muligheder:

3.

4.

5.

6.

1. Pressemeddelelser
2. Læserbreve
3. Annoncer
Forslag til kommunikationsplan udarbejdet af Klaus og Lena (se vedhæftede filer i
mail fra Lena 16. marts)
a. Thomas havde brygget videre på oplægget – blev omdelt.
b. Logo: De 2 egeblade med teksten: ”Bedre Bredbånd”
c. Der skal linkes til ”Egebjerg Online”, da det er stedet der holder informationen
om projektet.
Kvalitetssikring af målformuleringen v/Thomas
a. Ambitionsniveauet er ikke at søge Regeringens pulje i 2018. Vi skal først få
afdækket hvad vi kan få løst via dialog med Fibia og TDC – og måske andre.
Næste møde
a. Tid og sted: Fredag den 26. april 2018 klokken 18.30!
b. Hvem gør hvad til næste gang
i.
Claus undersøger antal beboere i de 4 listede områder.
ii.
Birgit undersøger hos TDC, om der er mulighed for at få ”tilknyttet” en
”fast” kontakt.
iii.
Peter fremskaffer mailadresse til Per Larsen.
iv.
Lena undersøger hvem der har udarbejdet Egebjerg Onlines brevpapir
v.
Vi er enige om at Lena er projektets kontakt/ talsperson
vi.
1. information skal ud efter vi kender Bøsserup projektets udfald. Her
skal der udarbejdes en pressemeddelelse der formidles til: Egebjerg
Onlines Facebook, Odsherredskysten, SN.DK, Nordvestnyt, TV2ØST,
Regionalen, Radio Odsherred (59918801). Endelig skal vi huske at
informere grundejerne i de 4 udpegede områder, hvis vi kan finde en
kanal ind.
vii.
Thomas lægger det udleverede på nettet.
Evt.
a. Hvad gør vi med Ambassadørgruppen?
i.
Lena har kontaktinformationer på dem
ii.
Lena har referaterne fra det første møde
iii.
Thomas vil gerne forfatte et skriv til dem med status mm
iv.
Efter næste møde i arbejdsgruppen inviteres de til et infomøde
v.
Til samme overvejes også en ”offentlig” invitation (få flere engageret
b. Møde med politikerne – hvornår?
i.
Skal være efter vi kender der endelige konkrete vilkår for den
kommende pulje.
ii.
Det er vigtigt, at kommunen støtter op om pulje projektet – det skal
sikre at resten af Egebjerg halvøen kan få Bedre Bredbånd (ud over
de eksisterende og de 4 udvalgte områder).
iii.
Til mødet med politikerne skal Lena plus 1-2 mere deltag.

7.

8. Tak for i aften

