Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen

Referat af møde
22.05.18 kl. 19.00-21
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
Deltagere: Bente Nielsen, Birgit Kløve, Klaus Burrild, Lena Faurschou, Peter Sødahl og
Thomas Knygberg
1. Valg af referent (referat godkendes på skærm på stedet)
a. Birgit blev valgt
2. Godkendelse af referat af møde 26.04.2018
a. Godkendt on location
3. Siden sidst
a. Omtale i P4 Sjælland 30/4 og artikel i Ugeavisen Odsherred 9/5 på baggrund
af pressemeddelelsen. De der henvender sig efter omtalen, henvises til
indkaldelse til Ambassadørmødet den 6.6. Via Facebook.
b. Der er indgået aftale om bredbåndspuljen i 2018 til 60 millioner kroner. Der er
ændringer til kriterierne for at komme i betragtning - opfordring til
kommunerne om at understøtte mulighederne for etablering af nye løsninger.
c. Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 i høring
frem til 1. juni: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61783

d. Andet
4. Orientering om møde 9/5 med Brian fra Fibia
a. Brian var meget interesseret og velforberedt i område opdelingerne og synes
det var et godt oplæg vi havde udarbejdet. Aftalt at han i første omgang går
videre med Englandshuse og Abildøre. Det koster nu 995,- kr at blive tilslutttet
(forsøgsordning), der skal dog så flere tilslutte sig. Han tager projekterne med
hjem og vender tilbage i løbet af 4 uger.
b. Brian har ikke givet tilsagn om hele Egebjerghalvøen - vi er dog stadig
optimistiske.
c. Vi vil forsøge at få Brian til at deltage den 6.6. Sammen med
Ambassadørerne.

5. Planlægning af ambassadørmøde 6/6
a. Dagsorden
i.
Velkomst, Lena
ii.
Hvilke muligheder er der for bedre bredbånd, Thomas
iii.
Område inddelingen af Egebjerghalvøen, Thomas
iv.
Brian, Fibia giver en introduktion, Brian
v.
Hvad kan jeg selv gøre?, Lena og Thomas
vi.
Områdegrupper vedrørende Abildøre og Englandshuse, Klaus
b. Invitation (ambassadører, grundejerforeningsformænd, andre)
i.
Oplæg til mail til Ambassadørerne fra Thomas blev tilrettet
ii.
Formændene for Grundejerforeningerne inviteres med til mødet.
Thomas kontakter dem.
iii.
Lena inviterer via Facebook og Egebjerg Online
iv.
Hvis det kan nås kommer der også invitation i Egebladet, Thomas
v.
Indlæg i Odsherredskysten om arrangementet, Thomas
vi.
Lena inviterer Brian, Fibia
6. Opfølgning på kommunikationsplan:
a. Offentligheden
i.
Egebjergonline
1. Overskriften rettes til Bedre Bredbånd
2. Forkortet udgave af pressemeddelelsen vises på forsiden
ii.
Facebook
1. Invitationen oprettes på Facebook
iii.
Egebladet
1. Får tilsendt presseinvitation, Thomas.
b. Politikere
i.
Møde med politikerne - Lena aftaler tidspunkt med de 2 politikere.
Dem der kalendermæssigt har mulighed for at deltage, deltager.
ii.
Thomas, Lena og Klaus stikker hovederne sammen for at afstemme
plan med mødet, inden mødet.
c. Leverandører:
i.
Fibia - se herover
ii.
YouSee
7. Næste møde
a. Tid og sted for næste møde: Torsdag den 9. August 2018 klokken 19-21
b. Møde med politikerne - Lena aftaler tidspunkt med de 2 politikere. Dem der
kalendermæssigt har mulighed for at deltage, deltager. Forslag: 21.6. kl.19.00
c. Ambassadørmødet den 6.6.
i.
Lena inviterer Brian med til mødet.
d. Hvem gør hvad - se punkt for punkt i referatet.
8. Evt.

