Ibsgårdens Antennelaug, Generalforsamling 2/3-2022
Sted: Himmelev Skole.
REFERAT skrevet af Søren Frøsig Rasmussen
Fremmødte: 18 medlemmer + 2 bestyrelse = 20 personer
A. Valg af dirigent: Kim Schrøder (stikvej 4), som takkede ja til opgaven.
Kim erklærede generalforsamlingen for gyldig, da indkaldelse blev omdelt 31/1, altså i god tid inden
generalforsamlingen.
B. Beretning: Carsten Rygner (stikvej 3) bød velkommen og fortsatte med at meddele, at tidligere
formand Jan Hansen (stikvej 4) er fraflyttet Ibsgården og er derfor udtrådt af Bestyrelsen. Jan var
desværre blevet ramt af COVID19, hvorfor han ikke kunne deltage på generalforsamlingen. Carsten
takkede Jan for en kæmpe indsats gennem mere end 15 år og for at få etableret fibernet fra SEASNVE/Fibia/Waoo til hver husstand i 2010. Forsamlingen gav Jan en stor klapsalve og tak. Som tak for
indsatsen vil Jan modtage nogle lækre flasker vin.
Carsten og Søren har overtaget roret; aftalen med Fibia er blevet forlænget for en 2 årig periode
(altså indtil 2023). Vi får som forening en god rabat på fibetnetdelen. Det er sværere at forhandle
rabatter på TV pakkerne, som er mere fastlåste og dikterede af TV-udbyderne. Inden alongen
udløber i 2023, vil bestyrelse forhandle med Fibia om en ny gunstig aftale for en ny periode.
Mindste beløbet man skal betale er 99,- pr. måned. Beløbet opkræves af Ibsgårdens antennelaug.
Hvis man har problemer med sin forbindelse, så kan man kontakte Fibia f.eks. vi telefon. Meget kan
de løse over telefonen, men skal man have en tekniker ud til sit hus, så kan det komme til at koste
teknikertimer, hvis det viser sig, at det er noget man selv kunne have løst med de anvisninger som
man får telefonisk. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af Fibia, skal man være velkommen at
underrette Ibsgårdens Antennelaugs bestyrelse, som så kan tage det op med Antennelaugets
kontaktperson i Fibia.
Marianne (stikvej 3) synes at det nogle gange er svært at forstå de anvisninger man får telefonisk,
når noget ikke virker og man ringer til Fibia og taler med en medarbejder. Det er heller ikke altid
nemt. Et råd kan være, at hvis man efter at have talt med Fibia fortsat har behov for hjælp, så spørg
en nabo på stikvejen om hjælp. Og hvis det ikke løser problemet, så kontakt Ibsgårdens
Antennalaugs bestyrelse.
Jørgen C (stikvej 4) synes det er en attraktiv aftale, der er lavet med Fibia til husstandenes fordel.
Jørgen er enig i, at det nogle gange kan være svært at finde løsningen ved tekniske fejl.
Kim (stikvej 4) medgiver, at det kan være tungt at få fat i Fibia teknikerne og nogle gange lidt svær
kommunikation.
C. Regnskab 2021: se vedhæng på Antennelauget_Regnskab2021.pdf (grf-ibsgaarden.dk)

Carsten fremlagde regnskabet for forsamlingen.
Spørgsmål: Er man tvunget til at være medlem af Antennelauget? Svar: Man kan ikke længere binde
de husstande, som oprindeligt var tvungne medlemmer af Antennelauget, til fortsat at være

medlemmer af Antennelauget. Det er blevet frivilligt at være medlem. Det skyldes en lov som
folketinget vedtog for nogle år siden.
Regnskabet blevet godkendt af alle fremmødte medlemmer.

D. Budget 2022: se vedhæng på AntennelaugetBudget2022.pdf (grf-ibsgaarden.dk)
Carsten fremlagde budgettet for forsamlingen.
Spørgsmål (Marianne, stikvej 3): Hvordan får vi godtgjort beløbet Fibia skylder os (jf. Regnskabet for
2021). Svar (Carsten): Fibia har allerede kompenseret os ved ikke at opkræve nogen betaling for 1.
kvartal og vil kun opkræve et mindre beløb for andet kvartal.
Budgettet blevet godkendt af alle fremmødte medlemmer.

E. Ingen indkomne forslag

F. Information fra bestyrelsen:
Antennelauget Ibsgården, generalforsamling 2022 (marts), indlæg af Søren Frøsig Rasmussen
Punkt F - Præsentation af Waoo udstyr, router, kabler, Chili Cloud, Chili Security, TV-pakker,
teknikhjælp og Streaming

Waoo udstyr
I vort medlemskab af Fibia/Waoo har vi adgang til Waoo’s udstyr (alt afhængig af hvilken
”Fiberpakke” husstanden har valgt).
Fiberpakkerne med Internet er beskrevet nedenfor. Priserne for Fiberpakkerne er uændret i
aftaleperioden frem til juni 2023.

Hvis vi ikke havde ’Antennelauget Ibsgården’ ville vi komme til at betale nedennævnte priser (2022
priser) [jvf. Fibernet » Se vores fordelagtige priser på fibernet - Fibia | Fibia)

TV-boks
For at kunne se TV via Waoo’s TV pakker skal man have en Waoo TV-boks, som kobles til netværk og
familiens TV. Der skal bruges en tv-boks til hvert af husstandens TV’er.

Hvis man har pakken ”Waoo Fiber Full” så har man altid ret til at få nyeste udstyr. Hvis man har de
andre pakker og man ønsker ”nyeste udstyr”, så skal man betale for dem.

Router
For at få ”wi-fi” (trådløst internetforbindelse) skal man have en ”router”. Routeren skal forbindes
med kabel til den grå Fibia boks. Router sender ”wi-fi” i husstanden.
Der sidder en indbygget router i den grå Fibia boks, som vi alle har. Min erfaring er, at routeren i den
grå Fibia boks ikke er stærk nok. Derfor har vi i min husstand anskaffet os en bedre router. Nogle
husstande er tilfredse med routeren i deres ”Grå Fiba boks”. Det afhænger nok af hvor flittigt og
heftigt man bruger netforbindelserne.

Teknologien forbedres/forandres hele tiden, og hvis man er utilfreds med forbindelsen eller
hastigheden i sit husstand kan det være en god idé, at opgradere til en nyere router model. Routere
forhandles i elektronikbutikker.

Waoo Smart WiFi
Dem der har valgt ”Waoo Fiber Extra” og ”Waoo Fiber Full” har mulighed for at bruge ”Smart WiFi”
enhederne. De fungerer ved at de forbindes til husets ”router” og kan forlænge Wi-Fi signalet rundt i
huset. Er især godt, når routeren ikke kan nå rundt til alle værelse. Smart Wi-Fi enhederne sikrer
også at Wi-Fi hastigheden er god i alle rum i huset.

NB! Man kan også købe/bruge andre”Wi-fi forlængere”, som kan købes i elektronikbutikker (f.eks.
Elgiganten, Power, Bilka, etc), hvis man hellere vil det.

Kabler
Der er flere ting man skal sætte ind i, hvis man ønsker en hurtig netforbindelse. Det er ikke nok, at
have en ny router og Waoo’s Smart Wifi forlængere, hvis man har forældede netværkskabler.
Netværkskablerne findes i følgende kategorier (og det står som regler på selve kablet):
Netværkskabel
Cat 5:

Netværkskabel
Cat 5e
(enhanced):

Netværkskabel
Cat 6:

Netværkskabel
Cat 7:

Cat 8 - den
nyeste standard:

Hastighed (max):
100 Mbps
Længde (max):
100 m.
Båndbredde: 100
MHz

Hastighed (max):
1 Gbps
Længde (max):
100 m.
Båndbredde: 100
MHz

Hastighed (max):
10 Gbps
Længde (max):
100 m. (v. 1
Gbps), 55 m. (v.
10 Gbps)
Båndbredde: 250
MHz

Hastighed (max):
10 Gbps
Længde (max):
100 m.
Båndbredde: 600
MHz

Hastighed (max):
40 Gbps
Længde (max):
100 m.
Båndbredde:
2000 MHz

Hvis man har gamle netværkskabler og synes hastigheder er utilstrækkelig kan man købe nye kabler
til en få penge, f.eks. hos Harald Nyborg (20-200 kr alt afhængig af hvor lange de skal være og
hvilken ”Cat” man vælger).

Chili Security
Chili Security er inkluderede i ”Waoo pakkerne”. Chili Security (sikkerhedspakke) anbefaler vi, at hver
husstand installerer på computere, tablets og smartphones (dog kan de ikke installeres på
Iphones/Ipads, da Apple har indbygget sikkerhedsbeskyttelse). Chili Security formindske chancen for
at få virus, spam, etc. og sikrer sikker færden på netbank og online handel.
Og med Chili Security, som allerede er med i vore pakker er det ikke længere nødvendigt, at
abonnere på andre sikkerhedspakker, såsom McAffe, Norton, m.fl. Altså kan man spare
abonnementspenge hver måned ved at bruge sin ”chili Security”. Og den dækker alle husstandens
enheder (for alle husstandens beboere).

Chili Cloud
Tilbydes Waoo pakkerne ”Fiber Extra” og ”Fiber Full”. Chili Cloud er en online harddisk, hvor man
kan gemme sine dokumenter, familiefotos og ander digitale filer. Hvis uheldet skulle være ude og
man får stjålet sin computer eller man på anden vis mister adgang til sine data, så kan man altid få
adgang til sin ”sikkerhedskopi” via Chili Cloud.
I min husstand bruges Chili Cloud også til at dele fotos imellem familiens medlemmer. Denne
funktionalitet bruges flittigt af vore børn.

Der findes mange andre ”online harddiske” (Clouds (skyer)) og det er selvfølgelig fint at bruge en
anden, hvis man ikke vil bruge Chili Cloud. Dog skal det nævnes, at Chili Cloud garanterer for sikker
forbindelse, hvilket ikke altid er tilfældet med andre ”Clouds”.

TV-pakker
Ønsker man at se TV, så kan man vælge pakkerne ”Waoo lille”, ”Waoo Favorit” og ”Waoo Stor”. Det
skal bemærkes, at programmerne i hver pakke kan ændres lidt hvert år, da det afhænger af, hvad
Fibia/Waoo bliver enige om med TV producenterne.

209,-/mdr
489,-/mdr
Teknik hjælp og faktura spørgsmål

659,-/mdr

Hvis ens internet ikke fungerer, TV-boksen går i udu eller man ikke synes en regning er som aftalt, så
kan man altid kontakte Fibia via:
Telefon: 70 29 24 44
•
•

Kundeservice: Mandag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00, Fredag : kl. 9.00 - 15.00.
Weekend/helligdage: Lukket
Teknisk Kundeservice: Mandag - fredag: kl. 8.00 - 21.00, Weekend/helligdage: kl. 10.00 16.00

Min erfaring er, at den tekniske hjælp er kompetent og man kan sagtens ringe, selvom man ikke
føler sig som en teknisk begavelse. Fibias teknikere vejleder og forklarer, så det er til at forstå hvad
man skal gøre for at løse sit problem.
Man kan også bruge websiten: Fibia Kunde- og Teknisk Service | Fibia , hvor man kan ”Chat’e” med
en Fibia medarbejder via sin computer og få hjælp, eller man kan checke de ”oftest stillede
spørgsmål” på hjemmesiden.
Derudover har hvert Fibia medlem adgang til Mit Fibia, som indeholder egen husstands
informationer, såsom egne oplysninger, valgte produkter og fakturaer.

Streaming
Hvad er streaming? Det er når man f.eks. vælger, at se DR programmerne via internettet frem for
live på sit tv – altså via dr.dk.
For at streame direkte på sit TV, skal TV’et være et såkaldt ”Smart TV”, som giver adgang til
netforbindelse.
Man kan også bruge sin smartphone, tablets og computer til at ”streame” programmer på sit TV. For
at få programmet frem på TV-skærmen, skal TV’et være tilkoblet en Chromecast, som formidler
mellem smartphone og TV-apparat. Chromecast er et lille ’device’, der koster 200-300 kroner, og
som også fungerer på ældre TV-typer.
Kan jeg kun se ”Netflix” med Waoos pakker? Nej, du kan streame alle de streaming tjenester, der
udbydes i Danmark. Det kræver blot, at man er villig til at betale for dem. Man kan med andre ord
sagtens ”streame” Netflix, HBO, Viaplay, TV2-play og alle de andre.
Husk, at man også kan tage Fibia/Waoos TV-pakker med sig på rejse og se dem via sin tablet,
smartphone eller computer. Det kræver blot, at man har ”Waoo” APP’en installeret på sin f.eks.
computer eller smartphone og logger på med brugernavn og password. Det er en fantastisk
funktionalitet når man f.eks. er i sommerhus i 14 dages regnvejr 😊

G. Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Wissing (stikvej 4) var blevet indstillet af bestyrelsen
Henrik takkede ja, og blev valgt af fremmødte medlemmer med klapsalve

H. Revisor: Thorstein blev genvalgt

