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Ekstraordinært Afdelingsmøde 

Der vil snarest blive indkaldt til et ekstraor-

dinært Afdelingsmøde om  

• Nye parkeringsregler 

• P-selskab / ladestandere 

• Nyt fiberkabel 

• Internetleverandør 

 

Vi havde håbet at kunne afholde mødet 

inden udgangen af februar, men der mang-

ler stadig tilbud fra kabelleverandører og in-

ternetleverandører. Samt overblik over fi-

nansieringen. 

 

Derfor er mødet udskudt, men vi håber og 

forventer det kan afholdes inden 1. april. 

Mødet indkaldes med 14 dages varsel. 

 

På det ordinære afdelingsmøde den 21. 

september 2022 blev Forslag 9, 10, 11 og 

14 om parkering, p-selskab og el-ladestan-

dere udskudt til et senere møde. Punkterne 

tages derfor op på det kommende ekstraor-

dinære afdelingsmøde. 

 

Punkterne til dette møde bliver: 

 

Nye parkeringsregler 

De samme som fremsat til det ordinære af-

delingsmøde. Se: www.maaloevpark.dk/ak-

tuelt/afdelingsmøde-2022  Se forslag 9. 
 

P-selskab / ladestandere 

For at fremtidssikre en holdbar ladeløsning 

for el og hybridbiler, skal vi entrere med et  

p-selskab, som er de eneste der må hånd-

hæve afdelingens parkeringsregler. 

Ud over at have mulighed for at regulere 

egne biler, vil vi også undgå at have ”na-

boer” holdende, på de i forvejen attraktive 

p-pladser. 

Når vi har reglerne på plads, vil vi starte ar-

bejdet på etablering af ladestandere, sam-

men med 3B’s konsulent på området.  

Når markedet er afsøgt, vil vi indkalde til 

afdelingsmøde. 

Afdelingsmødet giver bestyrelsen man-

dat til at vælge et p-selskab der lever 

op til følgende krav: 

 

 

* Gæsteparkering også via app * Kontrol på 

foranledning *Afdelingens regler *Gratis 

skiltning 

 

Nyt fiberkabel 

Installation af fiber i alle afdelingens boli-

ger.  

Vores nuværende Coax kabelnet er foræl-

det. Der er ikke mulighed for at opgradere 

og der er også begrænsning på hvem der 

yder internet på dette kabelsystem. Inter-

netforbruget er steget eksplosivt og kab-

lerne kan ikke følge med: 

Bestyrelsen anbefaler at der installeres fi-

berkabel til samtlige husstande. Der er to 

måder at løse opgaven på: 

1. Leverandørbetalt installation 

Her betales for et højere abonnement på 

indholdet, hos de, der tegner aftale. 

Der tegnes kollektiv aftale for xx år med 

kommende indholdsleverandør. 

2. Egenbetalt installation 

Der optages lån over antennebudgettet. 

Alle betaler via antennebidraget. 

Begge løsninger er uafhængige af den nu-

værende youSee aftale, som kan fortsætte 

sideløbende. 

Økonomien i begge modeller vil fremlæg-

ges på mødet. 

 

Indholdsleverandør 

Afdelingsmødet giver bestyrelsen man-

dat til at vælge indholdsleverandør 

Bestyrelsen skal vælge den bedste og billig-

ste aftale, efter at have indhentet tilbud fra 

mindst tre leverandører. 

 

Det er vigtigt at understrege, at der i begge 

modeller kollektivt skal vælges en indholds-

leverandør.  

Der er således ikke frit slag for den enkelte 

husstand til at vælge internetleverandør via 

fibernettet.  

Det er til gengæld op til den enkelte at til-

slutte sig den kollektivt valgte leverandør 

eller fortsætte med det man har nu. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen 
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