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 Bestyrelsens konstituering 2006/2006 
 
 
Formand     formand@fuglebakkenaarhus.dk 
John Hermansen  Fuglesangs Allé 13 tel. 86154698   
Næstformand    trine.grove@gmail.com 
Trine Grove   Nattergalevej 22 tel. 86101768 
 
Kasserer og økonomi     kasserer@fuglebakkenaarhus.dk 
Kjeld Kibsgaard  Nattergalevej 18 B tel. 86160546 
 
Kommunikation    sb@bioplant.dk 
Steen Borregaard  Ørnevej 8  tel. 86150643 
 
Nye medlemmer og arrangementer   aarhusseashop@mail.dk 
Tove Thomassen  Nattergalevej 15 tel. 86169005 / 86786111 
 
Snerydning og eksterne udvalg   langaa@stofanet.dk 
Ib Langå Sørensen  Duevej 18  tel. 86153235  
 
Vej og kloak     navntoft@stofanet.dk 
Claus Navntoft  Fasanvej 30  tel. 86153080   
Første suppleant    torben.legaard@stofanet.dk 
Ulla Møldrup   Fasanvej 25  tel. 86107601 
 
Anden suppleant    docmartin@dadlnet.dk 
Martin Eivindson  Nattergalevej 41 tel. 86163964 / 40412662 
 
Revisor     sea@stofanet.dk 
Svend Asmussen  Blåmejsevej 7  tel. 86165383 
 
Revisor       
Jan Rasmussen  Vagtelvej 13 B tel. 86157280 
 
Revisorsuppleant      
Lise Hansen   Nattergalevej 37 tel. 86166902   
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Support vedr. kommunikation   ljs@ama.aarhus.dk   
Lis Jensen     (allis@stofanet.dk) 

  Blåmejsevej 24 tel. 86787704 / 50901716 
 

Webmaster     webmaster@fuglebakkenaarhus.dk 
Kim Aagaard Larsen  Fuglesangs Allé 53 tel. 87390898 / 20809530 
 
Stigedepot       
Jens Søborg   Fuglebakkevej 56 tel. 86104509 
 
Højtryksrenser 
Ib Langå Sørensen  Duevej 18  tel. 86153235 
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Formanden har ordet 
 
 
I bestyrelsesperioden 2006/2007 vil bestyrelsen sætte fokus på udviklingen af kvalitet i 
bomiljøet og på at skabe en balance mellem orden og mangfoldighed. Det betyder, at vi på den 
ene side vil finde de områder, hvor det vil være godt at finde en fælles orden og på den anden 
side vil respektere mangfoldigheden i kvarteret, som jo er en af styrkerne. 
 
Vi vil arbejde ud fra 2 synsvinkler: 
 
• De sociale relationer i kvarteret, herunder velkomst til nye grundejere, nyhedsbrevet, 

hjemmesiden, fastelavnsfesten, historisk travetur og bogen. 
• Det visuelle miljø, herunder kloak og vej, snerydning, parkering, trafikdæmning, 

fiberbredbånd, miljø generelt. 
 
Det blev besluttet på det konstituerende bestyrelsesmøde i november. Det betyder, at vi i 
endnu højere grad vil vurdere vores opgaver i forhold til, hvordan de gavner udviklingen af 
kvaliteten i bomiljøet.   
 
På generalforsamlingen i oktober 2006 var det vores oplevelse, at der er et ønske om at få 
lavet nogle lidt mere langsigtede planer, så grundejerne har et bedre grundlag for at tage 
beslutninger. Det gælder f.eks. vedligeholdelse af vore veje og kloaker, parkeringsforhold og 
trafikdæmpning.  
 
Vi vil til generalforsamlingen næste år fremkomme med planer, der kan hjælpe med at skabe 
overblik og som kan understøtte dialogen om udviklingen af kvalitet i bomiljøet. 
 
Fiberbredbånd er også en af de opgaver, vi vil arbejde med. Vi mener, at det vil gavne vores 
kvarter, hvis vi kan få en ny ”spiller” på banen. Både for at få de muligheder, der ligger i 
fiberbredbåndet på kort og lang sigt samt for at få fordelene ved en større konkurrence på 
området. 
 
Vi vil også fortsætte med at gennemføre arrangementer, der samler grundejerne og deres 
familier. Vi har en plan om at lave et musik/sang arrangement, hvor de, der kan spille, og de 
der kan lide at synge, kan mødes.  
Det er ofte godt for dialogen og kendskabet til hinanden, at vi har historier sammen.  
At mødes til arrangementer giver os en fælles oplevelse og en fælles historie. 
 
Aktivitetskalenderen og oversigten over fokuseringerne i 2006/2007 kan I læse lidt mere om 
inden i bladet. 
 
Vi vil selvfølgelig også blive ved med at løse de opgaver, der høre med til den daglige drift af 
foreningen, men vi vil i højere grad sætte opgaverne ind i en større helhed.  
 
Vi kan ikke i bestyrelsen løse opgaverne alene. Vi behøver et tæt og engageret medspil fra alle 
medlemmer af grundejerforeningen.  
 
Så vi ser frem til en stor mødedeltagelse i de arrangementer, vi i 2006/2007 vil gennemføre og 
til en god dialog om udviklingen af vores kvarter. 
 
Formanden 
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Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fuglebakken 
Den 25. oktober 2006 kl. 19.00 på Lokalcenter Fuglebakken 
 
 
Forud for generalforsamlingen var der kl. 18.00 et oplæg ved salgs- og markedschef Frank 
Petersen, NRGi Bredbånd A/S over emnet: Hvad kan vi bruge de nye lyslederkabler til? 
 
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne: 
1 Velkomst. 
2 Valg af dirigent. 
3 Formandens beretning. 
4 Fremlæggelse af regnskab. 
5 Indkomne forslag.  
6 Budget for 2006/2007 samt fremlæggelse af det 3-årige budget. 
7 Fastsættelse af kontingent for 2007. 
8 Valg til bestyrelsen i henhold til § 5 samt suppleanter, revisor og 
revisorsuppleanter.  
9 Eventuelt. 
 
Antal deltagere: 67 personer / 47 husstande. 
 
1 Velkomst 
Formanden John Hermansen bød velkommen. 
 
2 Valg af dirigent 
Lis Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 
3 Formandens beretning 
Beretningen var udsendt på forhånd. JH kommenterede følgende emner: 
 

• Dispensationer fra Byplanvedtægt nr. 13 accepteres ikke. Bestyrelsen får kommunens 
naboorienteringer til udtalelse, og følger som hovedregel naboernes indstilling, men hvis 
der er tale om dispensation fra byplanvedtægten, gøres der indsigelse. 

• Handelshøjskolens kommende byggeri. Rektor Børge Obel har adviseret et møde med de 
forskellige interessenter, inden byggeriet går i gang, så man kan diskutere de ulemper, 
der opstår i forbindelse med byggeriet. 

• "Intelligente huse" med fiberbredbånd. Det er en ny mulighed, som drøftes senere på 
generalforsamlingen, hvor der er et forslag at tage stilling til. 

• Omfang og niveau på vejreparation. Vejene vedligeholdes efter de retningslinier, der er 
vedtaget på tidligere generalforsamlinger, og som der har været tilfredshed med. 
Bestyrelsen agter at fortsætte på dette niveau, indtil generalforsamlingen beslutter 
noget andet. 

• Medlemmernes e-mail adresser er vigtige mht. kommunikationshastighed (og økonomi). 
Det vil derfor styrke foreningen, hvis så mange som muligt meddeler deres e-mail 
adresse. 

• Foreningens økonomiske overskud, der afviger fra budgettet, skyldes primært, at bogen 
ikke er trykt endnu. 

• Focus på det visuelle miljø. Bestyrelsen ønsker i fremtiden at sætte mere fokus på dette 
emne, der foruden fartdæmpning og parkering også omfatter helhedskarakteren i vore 
omgivelser. 

• Eksterne udvalg. Foreningen er medlem af de samme foreninger som tidligere. 
• Historisk udvalg. Bogen er stadig i proces. 
 

Formanden takkede de grundejere, der i årets løb har være behjælpelige med at gennemføre 
arrangementer. Formanden takkede også bestyrelsen for et godt stykke arbejde. 
 
 
 
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: 
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Det var især vejvedligeholdelsen, der var genstand for diskussion. Der var følgende 
bemærkninger: 
 
Finn Danielsen mente, at vejvedligeholdelsen er for ringe, og at man også burde reparere 
mindre huller. Han havde medbragt fotos, der viste, hvad han mente. 
Sigfred Lauridsen foreslog, at bestyrelsen skulle udarbejde en mere langsigtet strategi for 
vejene, og 
Marianne efterlyste budget for total omlægning af veje og fortove. 
Jens Mogensen mente, at vejvedligeholdelsen er tilfredsstillende, og at et evt. højere niveau må 
baseres på en generalforsamlingsbeslutning. 
Knud Poulsen savnede nyt om historiebogen. 
 
Bestyrelsen gav udtryk for, at det er grundejerne, der fastlægger niveauet for vedligeholdelsen 
af veje og kloakker, og at det er beslutninger fra tidligere generalforsamlinger, der bliver 
arbejdet efter. Hvis dette niveau skal justeres, må der komme et forslag til 
generalforsamlingen. Formanden gav udtryk for, at alle bemærkninger fra grundejerne var hørt 
og selvfølgelig vil indgå i det videre arbejde. 
Bestyrelsen har undersøgt omfanget for en total omlægning af kørebanerne, og har fået et 
tilbud, der lyder på ca. 2.5 mill. kr. 
 
Med disse bemærkninger og svar fra bestyrelsen blev beretningen vedtaget. 
 
4 Fremlæggelse af regnskab 2005/2006 
Kassereren Kjeld Kibsgaard gennemgik regnskabet, der på forhånd var udsendt til 
medlemmerne. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
5 Indkomne forslag – to stk. 
 
Forslag 1 - Fiberbredbånd: 
NRGi nedgraver fiberkabler i sit område. Fuglebakken ligger i NRGi’s område. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at der ligger gode muligheder og perspektiver i disse hurtige digitale 
netværksforbindelser. Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens opbakning til at gå 
videre med planerne om etablering af fiberbredbånd i vores kvarter. 
 
Spørgsmål og bemærkninger til forslag 1: 
Svend Aage Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er andre udbydere. 
Der havde inden generalforsamlingen været et oplæg fra NRGI Bredbånd A/S. Nogle mente at 
oplægget var for løst. 
Thomas advarede mod at få mere "djævelskab" ind i huset. 
Sigfred Lauridsen efterlyste konkret tilbud til de enkelte husstande. 
Lars Rasmussen udtrykte skepsis overfor fiberbredbåndenes fremtidige muligheder. 
Martin Eivindson priste det gode initiativ fra den ellers "gråhårede" bestyrelse. 
 
Forslag 1 blev vedtaget. 
 
Forslag 2 - Parkeringsforhold: 
Parkeringsforholdene i den sydlige del af kvarteret er kaotiske. Der har været gennemført 
undersøgelser, og der er afsøgt forskellige løsningsmuligheder. Det har vist sig, at der ikke kan 
findes en fælles løsning for hele kvarteret. 
 
Generalforsamlingen bemyndiger derfor bestyrelsen til at finde løsninger på 
parkeringsproblemerne i et samarbejde med grundejerne på hver enkelt vej. 
 
 
Spørgsmål og bemærkninger til forslag 2: 
Jan Kirk spurgte, hvad Handelshøjskolen har gjort for at løse problemet. 
Anne Marie Küsch påpegede, at problemet er meget slemt midt på ugen, renovationsbilen kan 
ikke komme igennem. 
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Torben Legaard foreslog at inddrage parkeringsfirmaer. 
Egon Andersen berettede, at parkeringsvagterne har noteret op til 24 biler på én gang. 
 
Forslag 2 blev vedtaget.  
 
6 Budget for 2006/2007 samt fremlæggelse af det 3-årige budget 
Kassereren Kjeld Kibsgaard gennemgik budgetterne, der på forhånd var udsendt til 
medlemmerne. 
Kjeld Kibsgaard redegjorde for, at der på budget 2006/07 var anført forkert dato, den nye 
formue er pr. 30/8 2007, endvidere at der på de 3-årige budgetter manglede den 
opsummerede kapital. 
 
Budgetterne blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
7 Fastsættelse af kontingent for 2007 
Uændret kontingent blev foreslået og vedtaget. 
- 
Pause, hvorunder der blev serveret et let traktement. 
- 
8 Valg  
Til bestyrelsen valgtes:  
Tove Thomassen, Nattergalevej 15 
Trine Grove, Nattergalevej 22 
Steen Borregaard, Ørnevej 8 
 
Som bestyrelsessuppleanter valgtes:  
Ulla Møldrup, Fasanvej 25 
Martin Eivindson, Nattergalevej 41 
 
Som revisor valgtes: 
Jan Rasmussen, Vagtelvej 13B 
 
Som revisorsuppleant valgtes: 
Lise Hansen, Nattergalevej 37 
 
9 Eventuelt 
Trine Grove gjorde opmærksom på arrangementet på Møllevangsskolen den 21. november. 
Per Kjærgaard anmodede om, at Falkevej ikke benyttes som kælkebakke. 
Formanden John Hermansen causerede over kvarterets store aldersspredning med deraf 
følgende forskellige behov.  
Efter disse "tanker at gå hjem på" sluttede formanden mødet med en tak til Kim Larsen og Lis 
Jensen for deres arbejde i bestyrelsen samt en tak til dirigenten og de fremmødte. 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen takker for  
Valget og ønsker alle  
grundejerne en rigtig  
glædelig jul! 
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 Opgavefordeling 
 
Område Ansvarlig Medansvarlig Opgaver Fokus 2007 

Tove 
Thomassen 
 
 

Kjeld Kibsgaard 
 

Nye medlemmer 
 

Kontakt til nye medlemmer og 
udlevering af medlemsmappen 
 

Steen 
Borregaard 

John Hermansen Nyhedsbrevet Indsamle materialer, korrektur, 
trykning og uddeling, lay-out til 
bladet. Lis står for 
decembernummeret 

Kim Larsen Trine Grove  
 

Hjemmesiden Design og opdatering samt 
indsamle e-mails 

Tove 
Thomassen 

Trine Grove Fastelavnsfesten Organisering og gennemførelse 

John 
Hermansen 

Tove Thomassen Historisk travetur Organisering og gennemførelse.
Besøg på institution 

De sociale 
relationer 
i kvarteret

Ib Langaa 
/Kjeld 
Kibsgaard 

Claus 
Navntoft/john 
Hermansen 

Bogen Gennemskrivning, 
færdiggørelse og udgivelse 

Claus Navntoft
  

John Hermansen 
 

Kloak og vej 
 
 

Vejsyn i maj 2007, 
vedligeholdelse, udarbejdet 
langsigtet plan 
 

Ib Langaa Kjeld Kibsgaard Sne Snerydning efter aftale 

John 
Hermansen 

Claus Navntoft Parkering Gennemføre beslutningen fra 
generalforsamlingen 

John 
Hermansen 

Trine Grove Trafikdæmpning Ideer til initiativer 

John 
Hermansen 

Claus Navntoft Fiberbredbånd Gennemføre beslutningen fra 
generalforsamlingen 

Visuelt  
miljø 

Trine Grove Steen Borregaard Miljø generelt En samlet plan for kvarteret 

Alle 
 
 

Alle 
 

Politiske 
kontakter 
 

I forhold til initiativer omkring 
os bl.a. lokalplaner 
Indkalde, bestille lokaler og 
forplejning 

Ib Langaa John Hermansen Eksterne udvalg Følge arbejdet som tidligere 

Kjeld 
Kibsgaard 

John Hermansen Økonomi Udarbejde aktiver/passiver  
samt kommentarer til 
regnskabet 

John 
Hermansen 

Trine Grove Bestyrelses-
møder 

Udarbejde aktiver/passiver ark 
samt kommentarer 

John 
Hermansen 

Tove Thomassen General-
forsamlingen 
 

Materialer til 
generalforsamlingen 

Organisa-
torisk 
arbejde 

John 
Hermansen 

Claus Navntoft Naboorientering Reagerer på kommunens 
henvendelser 
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Årskalender for Grundejerforeningen  Fuglebakken 2006/2007 
 
Kvartaler Datoer Referat Aktiviteter 
4. kvartal 2006 
 
 
 

27. november 
5. december  
 
12. december 

 • Bestyrelsesmøde 
• Deadline for materiale til 

nyhedsbrev 
• Nyhedsbrev udsendes 

1. kvartal 2007 
 
 

15. januar 
18. februar 
12. marts 

 • Bestyrelsesmøde 
• Fastelavnsfest 
• Bestyrelsesmøde 

2. kvartal 2007 
 
 

4. april 
 
13. april 
20. maj 
 
11. juni 

 
 
 
 
 
 

• Deadline for materiale til 
nyhedsbrev 

• Nyhedsbrev udsendes 
• Historisk eftermiddag med 

travetur 
• Bestyrelsesmøde 

3. kvartal 2007 
 
 

20. august 
7. september 
 
14. september 
 
 
24. september 

 
 
 
 
 
 

• Bestyrelsesmøde 
• Deadline for materiale til 

nyhedsbrev 
• Nyhedsbrev, herunder 

indkaldelse til general-
forsamling 2007 

• Bestyrelsesmøde 
4. kvartal 2007 
 
 

3. oktober 
 
24. oktober 

 
 
 

• Udsende materialer til 
generalforsamlingen 

• Generalforsamling 2007 
 
 Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 19.00 – 21.30 i Sognegården, Møllevangskirken, hvis 

ikke andet er annonceret. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 
dage før. Dagsorden skal være udsendt senest 8 dage før og referat tilsendt senest 8 dage 
efter mødet. 

 Nyhedsbreve: materialer til nyhedsbrevet skal være redaktionen i hænde pr. e-mail senest 
dagen for deadline. Hvis man ønsker at indlevere indlæg i anden form, skal dette aftales 
med den ansvarlige. 

 Fastelavnsfest 2007: festen afholdes på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og 
Falkevej fra kl. 14.00 – 16.00 og alle er inviteret.  

 Historisk eftermiddag er en travetur i kvarteret, hvor kvarterets historie fortælles af de, 
der har oplevet den. Den historiske eftermiddag er fra kl. 14.00 – 17.00, der afsluttes med 
en forfriskning. 

• Generalforsamlingen 2007 indkaldes i forbindelse med nyhedsbrevet i september 2007. 
 

 
 

Husk at fremsende din E-mail adresse 
til grundejerforeningens webmaster 
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Snerydning og glatførebekæmpelse 
Et godt samarbejde i kvarteret er af stor betydning for at sikre de bedst 
mulige forhold for både den gående og den kørende færdsel. 
 
 
Det skal grundejeren gøre: 
 
Alle grundejere har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse 
på fortov og gangsti ud for deres ejendom. Dette arbejde skal ske (lige fra 
morgenstunden) hurtigst mulig efter, at snevejret stopper. Ligger din grund langs 
en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe glatføre på kørebanen. 
Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere 
og postkasser. Eventuelle brandhaner skal også holdes fri for sne. 
 
Husk at 
Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt 
din pligt til at bekæmpe glatføre! 
Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler 
kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning. 
 
Skarp sand og salt kan købes i byggemarked. 
Få det købt nu, så du har det hjemme inden  
problemet opstår! 
 

Ansvarlige, som du kan ringe til:  
Ib Langaa, tlf. 86 15 32 35 eller  
Kjeld Kibsgaard, tlf. 86 16 05 46 
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Nye beboere: 
  
 
Vi vil gerne byde følgende velkommen til Fuglebakken: 
  
Fasanvej 15  
Fasanvej 10 
Fuglebakkevej 58  
 
 
Medlemsmappen:  

 
 

Vi er nu klar til at få opdateret vores medlemsmappe, og vi har nogle adresser liggende på 
medlemmer, der ikke har fået overdraget mappen fra tidligere beboere.  
 
Skulle der være nogen, der måske er i tvivl om, hvorvidt de er registret, er I velkommen til at 
maile til mig på aarhusseashop@mail.dk. 
  
  
Med venlig hilsen  
 
Tove Thomassen 
 
 
 
Fibernet til Fuglebakken 
 
Artiklen er skrevet af NRGi 
 
Baggrund: 
 
Som præsenteret på jeres sidste generalforsamling, vil NRGi Fibernet gerne tilbyde 
fibernet til medlemmerne af Grundejerforeningen Fuglebakken. Hermed bliver 
Fuglebakken det første villakvarter, der får tilbudt fibernetprodukter fra NRGi 
Fibernet. 
 
Målsætningen for NRGi Fibernet er, at vi skal udbrede fibernet i NRGi’s forsyningsområde, men 
udrulningen af fibernettet skal ske på en forretningsmæssig bæredygtig måde.  
Da udrulning af fibernet er en større opgave og med betydelige anlægsomkostninger, betyder 
det, at vi først vil tilbyde tilslutning i de områder, hvor der er størst opbakning – og steder, der 
samtidigt ligger relativt tæt på eksisterende dele af nettet. I den sammenhæng er Fuglebakken 
et interessant område for os, og såfremt vi kan skabe en tilslutningsprocent på 35 %, vil vi gå 
ind i området. 
  
Tilbudte ydelser: 
 
Og hvad er det så konkret, NRGi Fibernet tilbyder? Vi er ved at fastlægge helt præcist hvilke 
ydelser, der skal tilbydes privatkunder, og hvad priserne skal være.  
Derfor kan vi først give jer et konkret tilbud til januar. Men vi vil tilbyde en løsning, hvor man 
kan vælge IP-tv, IP-telefoni og internet – såkaldt triple-play. Fordelen er, at vi kan levere alle 
ydelserne via én forbindelse, så I skal kun have kontakt til en enkelt udbyder, hvilket gør det 
hele lidt enklere. Men man behøver naturligvis ikke vælge alle tre ydelser hos os. 
 
Det konkrete tilbud kommer til at indeholde et internetprodukt med nye muligheder for en 
effektiv hjemmearbejdsplads, interaktion med video (f.eks. afholdelse af videokonferencer), 
hurtig backup af billeder etc. Vi vil som standard tilbyde et internetprodukt med en 10/10 
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Mbit/s hastighed, dvs. lige hurtig hastighed op og ned. Der hvor den største forskel vil kunne 
mærkes, er når man skal sende data og billeder og videoklip.  F.eks. vil det tage 16 sekunder 
(godt 2½ minut) at sende 20 feriebilleder til fremkaldelse eller til en ekstern backup på en 
10/10 Mbit/s fiberforbindelse, mens det til sammenligning ville tage 21 minutter og 20 
sekunder på en standard ADSL forbindelse og 48 minutter på et modem. 
 
Derudover vil vi tilbyde kvalitets IP-telefoni med meget lave minuttakster samt et IP-tv 
produkt. IP-tv produktet giver mulighed for VoD (Video on Demand), hvor man kan leje film 
direkte fra sofaen. Tv-signalet bliver også leveret i højere kvalitet, idet TV-signalet udsendt på 
fiber ikke behøver at blive komprimeret som på de traditionelle forbindelser. Dette vil være 
særligt tydeligt på skærme over 32 tommer, og inden for kort tid vil vi også kunne tilbyde HD-
tv. 
 
Derudover giver de høje båndbredder dig mulighed for en række nye produkter. F.eks. vil vi 
allerede i første halvår af 2007 lancere en såkaldt ”electronic housekeeper”, der får dit hjem 
online.  
Der er tale om en lille computer med trykfølsom skærm, så du kan holde øje med dit elforbrug. 
Electronic housekeeper kan sørge for, at strygejernet slukker, når du går, der slukkes for 
elektriske apparater, der står på standby om natten, og du kan forudprogrammere, hvornår 
forskellige apparater skal tændes eller slukkes.  
Ifølge Elsparefonden kan basispakken give dig en årlig besparelse på 1.200 kr. samt yderligere 
600 kr. pr. hjemmeboende barn. Derudover får du adgang til en lang række funktionaliteter 
som f.eks. adgang til at streame nyheder, indbygget MP3 afspiller, emails og SMS fra skærmen, 
interaktive madopskrifter fra danske kokke, temperaturovervågning af dit hjem og meget mere. 
 
Fremtidsperspektiverne: 
 
Med en fibernetforbindelse er du sikret, at båndbredden kan opgraderes, så dine 
kommunikationsbehov vil være dækket med fiberforbindelsen - også i fremtiden. Dermed er dit 
hjem forberedt til adgang til fremtidens produkter. Inden for meget kort tid vil vi kunne tilbyde 
adgang til HD-tv.  
Der vil også være interesse for at skabe produkter, der sikrer hjemmet. Konkret kunne det 
være interessant for NRGi Fibernet at indgå i et udviklingssamarbejde med sikkerhedsfirmaer 
om at udvikle produkter til overvågning af hjemmet. Og her kunne Fuglebakken måske 
inddrages i et samarbejde omkring ønsker til produkter. Og du er klar til fremtidens produkter, 
der gør dit hjem intelligent – det er kun fantasien, der sætter grænser. 
 
Hvad sker der nu?  
 
NRGi Fibernet arbejder videre med produktudviklingen af privatkundeproduktet samt et konkret 
tilbud til Fuglebakken. Abonnementspriserne på ydelserne vil sandsynligvis kunne meddeles 
bestyrelsen medio januar, og derefter vil vi arbejde på et konkret tilbud til Fuglebakken, der 
også indeholder et særligt tilbud på enten tilslutningen eller et særtilbud på tillægsprodukter 
som trådløse routere, webcams eller en electronic housekeeper.  
Vi vil også sørge for, at tilbudet indeholder en konkret sammenligning med alternative 
produkter fra Stofanet, så det vil være nemt og overskueligt at sammenligne priser og 
produkter.  
Vi kommer gerne ud og afholder et informationsmøde, hvor vi præsenterer det endelige tilbud. 
 
Bemærk at hver enkelt grundejer får tilbudet fra NRGi Fibernet og selv skal tage stilling til det – 
det er ikke noget, der sker på grundejerforeningsniveau, så man skal allerede nu begynde at 
overveje, om man har interesse for tilbudet. Er der en tilslutningsprocent på 35%, går vi som 
sagt ind i området. Kan den fornødne tilslutning ikke skabes på Fuglebakken på nuværende 
tidspunkt, vil vi gå videre til andre fokusområder. Vi vil utvivlsomt komme igen med et nyt 
tilbud på et senere tidspunkt, men vi kan ikke sige noget om hvornår, og om det bliver inden 
for de næste tre år, da vi som sagt går til de områder først, hvor tilslutningen er størst. 
 
Vi ser frem til et frugtbart samarbejde. 
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Næste arrangement i 
Grundejerforeningen: 

Fastelavn 
 ved Legepladsen 

 
   
   

    
 
 
 
 
 

Sæt kryds i kalenderen: 
 

18. februar 2007 kl. 14:00. 
 
 

Husk at fremsende din E-mail adresse 
til grundejerforeningens webmaster 


