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Bestyrelsen bakker op om dette forslag og har bedt IT-gruppen om at formulere forslaget til GF2023. 

Forslag 1: 

IT-gruppen indsender hermed forslag til foreningens generalforsamling 2023 for udvidelse af 

Internet båndbredde til Maglebylunds fælles Internet 

 Motivation: 

1. Vi har de sidste par år set en stigning i forbrug af data på vores trådløse net, i den grad at 

det i 2020 blev vedtaget, at der skulle etableres et fibernet, som kunne sikre de fornødne 

data til alle parceller. Denne stigning er i tråd med, at dataforbruget i Danmark generelt er 

stigende, og dette i høj grad skyldes streaming af data (tv via Internet). 
 

2. Vores nuværende løsning til internet ind til foreningen er en radiokæde forbindelse 

(trådløs), som har nået sin begrænsning, og desværre også kan blive ustabil især ved kraftig 

nedbør.  

  

3. Vi vil fremtidssikre en Internet løsning til foreningens medlemmer som en fælles løsning for 

alle, og som er helt unikt for vores fællesskab. 

Vi har haft kontakt til de leverandører som kan byde ind, og foretaget en grundig gennemgang 

valgt fiber ind i foreningen via Global Connects tilbud som vil have en binding på min 3 år. 

Med denne løsning vil vi få mulighed for at kunne øge datamængden efter behov. 

Økonomi: 

 

Vi har efter nogle gode og seriøse forhandlinger på dette tilbud fået etableringsomkostningerne 

som var på kr. 30.000,00 forhandlet helt væk. Vi får - hvis vi siger ja tak - altså tilsluttet fiberen uden 

omkostninger til etablering. 

Vores månedlige ydelse pr. parcel vil stige fra de nuværende kr. 10,00 pr md. til kr. 17,00 pr parcel 

og fordobler vores kapacitet. 

IT-gruppen vil dog anbefale at vi allerede nu fire dobler kapaciteten. Prisen for dette vil være 

yderligere kr. 3,00 pr parcel.  

Prisen pr parcel vil derfor blive 20,00kr pr. md. på en fremtidig fiber løsning som har fire gange så 

stor kapacitet i forhold til i dag, det er nødvendigt for at kunne streame tv helt stabilt. 

Der er desværre 22 ugers leveringstid for etablering. 

Hvis nej til forslag 1 - bortfalder forslag 2 og vi må indstille til bestyrelsen, at der nedsættes et nyt 

udvalg, som kan finde en passende løsning til foreningens medlemmer. 
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I forlængelse af forslag 1 – et supplerende forslag: 

IT-gruppen vil søge generalforsamlingens opbakning til, at vi betaler et gebyr (estimat er mellem 

kr. 10.000,00 og kr. 20.000,00) for at komme helt frem i køen og få etableret fiberforbindelsen 

hurtigst muligt. 

Hvis nej - vil vi ikke kunne afslutte projektet før slutningen af 2023. 

  

På vegne af IT-gruppen 
  

Per Krag 

PF Maglebylund 
 


