FEBRUAR

Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra
Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og
Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders
And, Fedtmule og mange flere.

Disney Channel er
tv-kanalen med underholdning for hele familien
- med nye serier og magiske filmpremierer.

Disney Channel og Toon Disney
er helt fri for reklamer og unødig vold.
Sender dagligt 06.00 - 22.00.
NB: Som medlem af Kalundborgegnens Antennelaug
kan du allerede se Disney Channel.

GENERALFORSAMLING
den 16. marts
Se side: 11-14

LEDEREN

Henning B. Obsen

Michael Jensen

KASSERER
Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk

Kalundborg

Niels-Jørgen Trælle
Jørn Almdal
sekretær, Kalundborg

FORMAND
Mail:
formand@ka-net.dk

Mogens Houmølle
Rørby

Alle telefoniske
henvendelser:
Per Kruse
Kalundborg

Tlf. 59 56 15 70
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg

Niels Bentsen
Kalundborg

Kalundborgegnens
Antennelaug er en
forening og ledes som
de fleste foreninger af en
bestyrelse valgt på
generalforsamlingen.
Flemming Røen

Uno Andersen

Ubby

fra formanden

Kære medlem.
Kalundborgegnens Antennelaug er
inde i en rivende udvikling.
Medlemstallet vokser og vokser, og
omsætningen stiger.
Men det gør priserne for programmerne også. Det er lykkedes for os
at holde årsbidraget fast på de 2085
kr. i to år, og ved gode forhandlinger med leverandørerne har vi alligevel kunnet udvide udbuddet af
programmer med TV2 Charlie, som
ikke gav årsag til stigning i årsbidraget. Her ses en af fordelene ved
at være blevet mange medlemmer.
Selv om vi er gode forhandlere, kan
vi ikke undgå prisstigninger i år.
Bestyrelsen overvejer derfor, om vi
skal bede om flere penge til at kunne bevare udbuddet, eller om vi
skal skære programmer væk.
Umiddelbart vil det bestående udbud inklusiv TV2 Film og Disney
Channel skulle koste ca. 2400 kroner, eller ca. 6,50 krone om dagen
for den store pakke!
De medlemmer, der synes, det er
for meget, har mulighed for at vælge den lille pakke med 17 programmer.. Det er der ca. 700 medlemmer, der har gjort, og det har givet
en del ekstra administration, idet
vi nu er nødsaget til at udsende opkrævninger for pakke to hvert kvartal, på grund af den udskiftning,
der naturligt finder sted i lejeboligerne. Denne pakke vil stige til ca.
850 kr.
Bestyrelsen har for længe siden set
perspektivet i den vækst, der er opnået ved at fusionere med RørbyÅrby og Ubby-Jerslev antenneforeninger, og vi vil gerne gå endnu
videre, for at få de fordele, der kan

være med endnu flere medlemmer.
Det er i kraft af vores størrelse, at vi
kan tilbyde det udbud vi har, til
den pris, vi gør, og vi kunne måske
opnå endnu større fordele ved at
kigge mod syd i den nye
Kalundborg Storkommune. Her er
antenneforeningerne i Gørlev,
Høng og Kirke-Helsinge, og vi er allerede i kontakt med bestyrelsen
fra en af disse foreninger om sagen. Endnu er det kun på samtalestadiet, men vi skal senere i foråret
have møder med foreningerne, om
at tilbyde deres medlemmer samme fordele som vore nuværende
medlemmer, og eventuelt med
kommunen om en fælles forbindelse mellem de fem foreninger.
Samarbejdet med storkommunen
om en fælles forbindelse, som de
også deltager i og har gavn af, vil
være rigtig godt og fordelagtigt for
lokalsamfundet. Derved kan vort
navn, Kalundborgegnens
Antennelaug, virkeligt komme til
sin ret.
Derfor vil det også fremover være
en fordel for den enkelte husstand
at være tilsluttet
Kalundborgegnens Antennelaug.

Niels-Jørgen Trælle
Formanden.

Ubby
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BRUGERAFSTEMNING NOV. 2005
Det er en af bestyrelsens fornemste
opgaver at sammensætte en programflade vedr. tv- og radioprogrammer på en sådan måde, at flest
muligt får deres behov dækket.
Bestyrelsen skal i den henseende
drage omsorg for, at programfladen
er omfattet af alsidighed, ligesom
der også er et budget, der skal holdes. Den procedure stemte medlemmerne på sidste generalforsamling
ind i vore vedtægter. For at løse denne opgave er bestyrelsen afhængig af
tilkendegivelser, hvilket de enkelte
bestyrelsesmedlemmer også modtager i det daglige på forskellig vis.
Den mest formaliserede tilkendegivelse er de løbende brugerundersøgelser med udgangspunkt i en stemmeseddel. Ved vores forrige brugerundersøgelse stod vi selv for afviklingen. Denne gang entrerede vi
med et professionelt firma med

Ny dansk tv-kanal fra TV 2
- til alle der elsker en god film

mulighed for afstemning via internet. Selv om vi denne gang benyttede folk med ekspertise, blev vi desværre gjort opmærksom på, at nogle
ikke havde modtaget stemmeseddel,
andre havde modtaget to osv. Vi
modtog efterfølgende opklarende
kommentarer vedr. mulige årsager,
ligesom firmaet fjernede ekstra
stemmer fra samme adresse. Ikke
desto mindre er det vor klare opfattelse, at afstemningen viser et tydeligt billede af medlemmernes ønsker.
Afstemningen omfattede 62 tv-programmer. Vi har i øjeblikket 42 tvprogrammer på vort net.
Stemmeprocenten var 19, mens den
forrige gang var 12.
Jeg vil i det følgende nævne i første
kolonne de 15 tv-kanaler, der fik flest
stemmer og i næste kolonne de 15,
der fik færrest.

VISES I FEBRUAR

STEMMER
TV2 Zulu
1.190
TV3 Danmark
1.176
TV3+
1.174
TV 2 Film
1.112
TV Danmark 1
1.094
Discovery Channel
1.047
Animal Planet
994
TV 2 Charlie
870
DK 4
799
Eurosport Nordic
738
Hallmark
698
Viasat Sport 1
662
CNN International
643
Cartoon Network
628
Viasat Nature/Crime/Erotik 624

VILLA PARANOIA

STEMMER
TV 4 Sverige
Sverige TV 2
MTV
NRK1
TCM
National Geografic
BBC Prime
NRK2
Arte Tysk
Eurosport News
BBC Food
Jetix 12 t/ Hallmark 12 t
Jetix
The God Channel
Roj TV

494
486
455
450
445
439
419
400
111
101
92
86
82
41
25

Andre film i februar

Thirteen Days

The Rock

Lykkevej

82

Mogens Houmølle
Bestyrelsesmedlem.

Go’e film uden afbrydelser
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MIDT I EN FIBERTID.
Fiber er tiden frem - kobber er noget, der var før. Sådan kunne man
godt tro, det forholder sig, når man
ser markedsføringen af fiber. Vi
som beskæftiger os med Antenne
og Internet på kobberkabler, har for
længe siden set mulighederne med
fiber og har også taget det i brug,
blot som overordnet net.

Har du din egen antenne.

Antennelauget bruger fiber til levering over store afstande og for at
dele områder op. Undersøgelser
hos os viser, at kobberkabler har rigelig mulighed for at leve op til kravene med tv programmer analogt
og digitalt, samt superhurtigt
Internet, Dette gælder i mange år
frem, når det drejer sig om levering
til slutbrugeren.

Parabolmodtagelse.

Er du medlem hos
Kalundborgegnens Antennelaug,
kan du derfor tage det roligt. Du
skal ikke ud og investere i nyt tv eller andet modtageudstyr.
Antennelauget vil levere analogt og
digitalt signal således, at alle typer
tv apparater kan fungere hos vores
medlemmer, også efter år 2009.

Kan du som lovgivningen ser ud
nu, ikke modtage noget analogt signal efter år 2009. Herefter sendes
kun digitalt. Følgerne bliver så de
samme for dit tv, som hvis du i dag
fjerner forbindelsen til din antenne,
- intet billede, og dit analoge tv kan
ikke bruges til digital modtagelse.
Her gælder det, at man skal vælge
mellem Canal Digital og Via Sat, eller udstyre sig med begge aftaler.
Som udgangspunkt også med en
sat modtager fra hver udbyder med
tilhørende fjernbetjening. Dette
gælder vel at mærke for hvert tv i
husstanden, med mindre man vil
se samme program på samtlige tv
apparater.
Denne løsning virker udmærket,
men er en bekostelig løsning - i øvrigt uden TV 2, som kræver selvstændig antenne.
Internet er heller ikke mulig med
denne løsning. Her er det nødvendigt med en fastnet telefonforbindelse og dermed endnu en aftale.

Her er en flad femmer

Det er hvad det koster at få 3 ekstra Discovery kanaler
om måneden – og endda helt uden reklamer.

Rejs med tilbage
til svundne tider

Tag med på dit livs
rejse

Få svaret på arternes
oprindelse

Mød kulturer, folkeslag, konger,
diktatorer og eventyrer der alle har
sat deres fingeraftryk på den verden
vi lever i. Discovery Civilisation
spænder over tusindvis af år.

Elsker du at rejse, møde nye kulturer,
prøve eksotiske retter og opleve
hvordan andre bygger og bor?
Så er Discovery Travel & Living din
drømmekanal.

Tag med værterne på Discovery Science
når de kigger videnskabsfolk og
teknikere over skulderen, i deres
arbejde på at løse jordens og universets mange gåder og mysterier.

Ivan Thygesen
Forretningsfører
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Alt hvad du skal gøre for at få de 3 ekstra Discovery kanaler er at sætte
Discovery-pakken på stemmesedlen her i bladet.
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BLÅ BOG
Kalundborgegnens Antennelaug
Jette Bøgvad Juul
Siden oktober 2005 har jeg
arbejdet på kontoret for
Kalundborgegnens
Antennelaug.
Jeg har boet i Kalundborg siden
1988 og således lokalkendt.
Mine beskæftigelser i Kalundborg
og omegn har været sekretær i et
køkken- og entreprenørfirma.
Siden har jeg i flere år arbejdet i
Dansk Epilepsiforening som sekretær, som jeg var utroligt glad for.
Foreningen flyttede desværre til
Odense – det var for langt – da jeg
har familie og 2 dejlige piger som
også skal passes. Jeg har efterfølgende
været ansat hos Novo.
Min fritid bruger jeg bl.a. på
Square dans, Step /aerobic
og gymnastik.
Nu sidder jeg her på kontoret
Stejlhøj 23 og er rigtig glad for mit

job her i Antennelauget, hvor jeg
er i kontakt med medlemmer og
potentielle medlemmer. Det er et
spændende job hvor ikke nogle af
arbejdsdagene er ens.
Jeg er blevet rigtig godt modtaget
både af bestyrelsen og også af
Antennelaugets medlemmer, som
henvender sig her på kontoret
enten personligt eller telefonisk.

Jette Bøgvad Juul
Stejlhøj 23
DK-4400 Kalundborg
Tel. +45 59 56 15 70
Fax +45 59 56 07 70
www.antenne.4400.dk
e-mail: kontor@ka-net.dk

KONTOR- OG FORRETNINGSFØRER
Kalundborgegnens Antennelaug
har den 1. april 2005 åbnet kontor
på Stejlhøj 23 og ansat undertegnede som forretningsfører. Som formand for Rørby Årby
Antenneforening i 20 år og derefter
som næstformand i
Kalundborgegnens Antennelaug
har jeg et indgående kendskab til
foreningen.
Da Kalundborg Antennelaug for få
år siden fusionerede med Rørby Årby og Ubby Jerslev var jeg med i
front fra start til slut. Fusionen af
de 3 foreninger har gjort foreningen til den største på Vestsjælland
med tæt på 8.000 medlemmer.
Arbejdsbyrden for formand og kasserer var vokset markant især efter
pakkeopdelingen af tv- kanalerne.
Den store tilgang af nye medlemmer på ka-net, som Antennelauget
selv driver, har også medført ekstra
administration. Ka-net har nu tæt
på 3.000 medlemmer.
Kontoret gør det nu muligt for
medlemmerne at komme i kontakt
med Antennelauget. Alt vedrørende nye tilslutninger, flytninger, ejerskifte, opsigelser, registrering af
nye beboere, pakkevalg, opkrævninger, restancer med evt. lukninger samt tekniske problemer kan løses ved henvendelse til kontoret.
Henvendelse kan ske mandag til
torsdag kl. 10 – 14, torsdag til kl.
16.00 - på tlf. 59 56 15 70.
Denne nye mulighed har medført
et meget stort antal henvendelser.
Derfor kan der til tider opstå ventetid ved telefoniske henvendelser.
Det er vigtigt at præcisere, at al
henvendelse til foreningen kun kan
ske på tlf. 59 56 15 70 samt ved
henvendelse på adressen
Stejlhøj 23.
Forretningsføreren er også kontaktperson til udbydere af programmer, samt projektleder på mange af
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de opgaver, som foreningen er involveret i.
Kalundborgegnens Antennelaug
har i 2005 været i en rivende udvikling. Dette gælder med udbygning i
flere områder, som fortsættes i
2006. Også ka-net har været og er
stadig et meget stort aktiv for foreningen.
Som før omtalt tilbydes der nu pakkeopdeling og hermed følgende
selvstændig opkrævning i udlejningsboliger for pakke 2. I det sidste halvår af 2005 er der blevet arbejdet på, at programpakke 2 i udlejningsejendomme, ligesom kanet, skal opkræves kvartalsvis forud. Målet er, at ydelserne skal være
betalt inden udgangen af det aktuelle kvartal. Såfremt der ikke er betalt, vil ydelsen også være afbrudt
med dertil hørende omkostninger
for genåbning.
Ovenstående er med til at give et
stort arbejdspres på kontoret.
Derfor har det været nødvendigt
med endnu en ansættelse i året
2005. I oktober blev Jette Bøgvad
Juul ansat på kontoret, hvilket har
givet en ekstra mulighed for god
service i telefonen og ved henvendelse på kontoret. Hun har før arbejdet på Novo og i Dansk
Epilepsiforening i Dianalund.

Ivan Thygesen
Forretningsfører
Stejlhøj 23
DK-4400 Kalundborg
Tel. +45 59 56 15 70
Fax +45 59 56 07 70
www.antenne.4400.dk
e-mail: kontor@ka-net.dk
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Et lille suk... - FLYTNING
Flytninger ved - lejebolig skift og
ejerbolig skift - giver tit problemer
i Antennelauget.
Det samme gælder hvis ka-net
overtages af ny beboer, eller hvis
ka-net flyttes med til ny adresse.
Det største problem er, at næsten
ingen ved, at medlemsnummeret
på antennetilslutningen og medlemsnummeret på ka-net, altid
bliver på adressen.
HUSK ALTID VED FLYTNING
at framelde PBS betalingsaftaler til
Antennelauget, ellers gælder betalingen på den gamle adresse. Dette
kan kun gøres af medlemmet, ikke

af foreningen.
Vi hjælper gerne med oplysninger
og rettelser på kontoret på
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg,
Telefon 59 56 15 70

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 16. marts 2006 kl. 19.00
i Kalundborg Hallernes teatersal
(indgang fra torvet)
MEDBRING
SIDERNE
11-12-13-14
TIL GENERALFORSAMLINGEN

Telefonen besvares mandag til
onsdag klokken 10.00 – 14.00
torsdag til kl. 16.00

Dagsorden for den amling:
ordinære generalfors
Ivan Thygesen
Forretningsfører
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VEDTÆGTER FOR KALUNDBORGEGNENS ANTENNELAUG.
§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.
§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner og
derefter varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end til
opfyldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægterne.
§ 3.
Enhver inden for det ovenfor nævnte område har ret til
medlemskab og tilslutning på laugets til enhver tid gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk baggrund
for at føre tilslutningsledninger frem, således at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsætning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til laugets til enhver tid
gældende bestemmelser. Er adressen udenfor etableret
net kan tilslutningsbidrag være højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være
medlem af lauget.
§ 4.
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag pr.
husstand til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1.
Udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren
for hvert lejemål, der kan tilsluttes antennelauget.
Bidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen for
det løbende regnskabsår.
Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen til anlægget, når medlemmet ved anbefalet brev har fået 1
måneds varsel til at berigtige forholdet. Den samme ret
har bestyrelsen, såfremt et medlem foretager indgreb i
anlægget. Ny tilslutning kan først finde sted, når samtlige pligtige ydelser og samtlige laugets omkostninger
ved afbrydelse, herunder eventuelle sagsomkostninger,
er betalt. Alle årsbidrag, afgifter, gebyrer m. v. er pr. tilslutning.
Er anlægget indlagt af lejerne, opkræves et bidrag for
hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget. Bidraget opkræves hos den, der af de øvrige lejere er udpeget til at
modtage opkrævningen.
Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenneanlægget.
§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakken, ved at afholde vejledende afstemning eller en anden type måling.

Ved sammensætning af den samlede programpakke er
det bestyrelsens pligt at sammensætte denne således,
at der, ud over de programmer som lovgivningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes
ønsker, samt det i lovgivningen krævede udtryk for alsidighed.
§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet forpligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til antenneanlægget herunder eventuel restgæld på anlægget, med
mindre den nye ejer skriftligt over for lauget har forpligtet sig til at overtage det tidligere medlems eventuelle skyldige forpligtelser. Lauget er berettiget til at betinge indtræden i lauget af, at den nuværende ejer betaler det hidtidige medlems restancer til lauget.
§ 6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg, drift og
vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige bidrag
for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke til
udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidrag eller
opsparet formue.
§ 7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
pengeinstitut.
§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling afholdes skiftevis i
Kalundborgområdet ,Rørby-Aaby området og Ubby
Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagelse i
Kalundborgområdet
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser
med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen,
samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse
samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt
oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, skal der i
indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til
behandling på generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det
forløbne år.
c. Aflæggelse af regnskab.
d. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det
løbende regnskabsår.
e. Indkomne forslag.
f. I lige år valg af formand og i ulige år valg af kasserer.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for
disse.
h. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
i. Eventuelt.
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VEDTÆGTER FOR KALUNDBORGEGNENS ANTENNELAUG.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne
kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne,
har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest
muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring
herom, med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme
regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.
Alle valg og vedtagelser sker ved simpel stemmeflertal
med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets
ophævelse kræves, at mindst 2 trediedele af de fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen.
Med hensyn til ophævelse af lauget, se §11.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til bestyrelsen inden
den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een stemme. Dette gælder
uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales
af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog
kun udøves, hvis bidraget er betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil,
og underskrives af dirigenten.
§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 9 medlemmer.
Valget gælder for 2 år , således at der hvert år på den ordinære generalforsamling vælges henholdsvis 5 og 4
medlemmer.
Rækkefølgen afgøres - bortset fra kasserer og formand –
første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer,
hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der valgt som
1. suppleant. Den indtrædende indtræder i den udtrædendes valgperiode.
§ 9a.
Indtil den ordinære generalforsamling i 2005 består bestyrelsen af 9 medlemmer.
Formand og kasserer vælges af de medlemmer, der er
tilsluttet det tidligere Kalundborgegnens antennelaug
efter den hidtidige turnus jfr. § 8f.
Formanden og kasseren i den tidligere Rørby-Årby
Antenneforening og i den tidligere Ubby-Jerslev
Antenneforening indtræder fra 1. januar 2003 i bestyrelsen.
De resterende 3 medlemmer vælges af de medlemmer
der tilsluttet det tidligere Kalundborgegnens antennelaug.. Efter lodtrækning afgår en ved den ordinære generalforsamling i 2003 og 2 i 2004. Genvalg kan finde
sted.
Nærværende § bortfalder ved den ordinære generalforsamling i 2005, hvor der sker valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, idet valg af formand og kasserer sker efter hidtidig turnus.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal
af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere
bestemmelse om sin funktion.
§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer Revisorerne
vælges for 1 år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i laugets
protokol.
§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i
§8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget ophævelse i medfør af §8 kan ophævelse først finde sted, når
spørgsmålet er forelagt samtlige medlemmer ved en til
hvert enkelt medlem rettet skriftlig henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da skriftligt meddele deres
stilling til ophævelsen. Ophævelsen anses for godkendt
når 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker,
vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal
forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er
dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. marts 2004
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VEDR. GENERALFORSAMLINGEN
DEN 16. MARTS 2006.
Generalforsamlingen i 2006 afholdes som sædvanligt i
Kalundborghallens Teatersal torsdag den 16.03.2006 klokken 19.00.
Dirigenten hedder, også som sædvanligt, Thorsten Dahl. Thorsten
Dahl er godt kendt med
Kalundborgegnens Antennelaug og
blandt vore medlemmer.
I år er der ingen særlige ting på programmet. Men der er selvfølgelig de
ordinære valg af medlemmer til bestyrelsen. Blandt andet formanden
er på valg i år. Det samme gælder
tre andre bestyrelsesmedlemmer.
Der skal også vælges nye suppleanter. Dagsordenen vil, sammen med
eventuelle forslag, der skal behandles, blive bragt på infokanalen
inden generalforsamlingen.
Når du møder op til generalforsamlingen, beder vi dig have gyldig legitimation parat. Det vil sige enten en
PBS-, en huslejekvittering, eller en
girokvittering for betalt antennebidrag. Du kan også bruge fotolegitimation, hvor din adresse er angivet,
f.eks. kørekort.
Ved indgangen får du udleveret et
antal nummererede stemmesedler,
men der kan kun afgives én stemme
pr. husstand ved hver afstemning.
Nederst på stemmesedlen er der en
kupon, der giver adgang til at få udleveret to øl eller vand pr. stemme-

berettiget deltager.
Som de sidste gange, vi har holdt
generalforsamling i
Kalundborghallens Teatersal, er der
ikke opstillet borde, kun stolerækker. Dette også fordi vi ikke på forhånd kender antallet af deltagende
medlemmer.
Vel mødt den 16. marts klokken
19:00.
Niels-Jørgen Trælle
Formand.

Følgende er på valg:
FORMAND:
Niels-Jørgen Trælle
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Mogens Houmølle
Michael Jensen
Flemming Røen
SUPLEANT TIL BESTYRELSE:
Torben Jørgensen
REVISOR:
Niels Paaske
Sune Sjøberg
SUPLEANTER TIL REVISOR:
Per Nykær,
Peter Herman
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IP TELEFONI
OG QOS
Jeg har flere gange skrevet her i bladet om IP telefoni – virkemåde, priser, fordele og ulemper m.v.
Nu har Antennelauget i skrivende
stund investeret i nyt internet udstyr og uden at overdrive – noget af
det ypperligste inden for denne
branche. Der er mange af vore kolleger i de andre antenneforeninger,
der vil blive rigtigt misundelige på
Kalundborgegnens Antennelaug.
Her kan vi kun takke nogle visionære folk, som har fingeren på pulsen og ved, hvad der er det rigtige
udstyr, og en bestyrelse, som har
forstået, at skal vi beholde vores
store tilslutningsprocent i
Kalundborg området og holde konkurrenterne fra porten, så er den
eneste måde at opgradere og udbygge vores anlæg.
Med til historien hører også, at kvaliteten på IP telefoni vil blive væsentligt forbedret. De der har prøvet IP telefoni, har måske oplevet
støj eller udfald af linjen. Årsagen
hertil er, at transmissionen af tale
bliver sendt sammen med strømmen af data (små pakker af data).
Hvis der er megen data-transmission, kan nogle af disse ”talepakker” blive så forsinket, at IP linjen
opfattes som hakkende eller helt
falder ud.
Med vores nye system får vi QoS
(Quality of Service). Det betyder, at
der nu er mulighed for at tildele IP
telefonien en speciel båndbredde,
som ikke bliver påvirket af datastrømmen. Hermed elimineres
muligheden for at blande tale- og
datapakker. IP telefoni vil nu kunne
anvendes på højde med fastnettelefonen, altså uden støj og hakkeri.
IP telefoni bliver mere og mere udbredt, og den sidste udmelding fra
TDC er, at man forventer om 5 – 6
år vil de gamle kobberkabler ikke
bruges mere til telefoni, men være

afløst af fiber.
Ifølge tal fra IT- og Telestyrelsen var
der ved udgangen af 2005 næsten
900.000 brugere af IP telefoni i
Danmark.
Så opfordringen lyder: Hvis du ikke
allerede er medlem af
Kalundborgegnens Antennelaug,
så skynd dig at blive medlem og
udnyt de fordele der er, og spar
penge på telefonregningen.

Per Kruse
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OVERSIGT OVER TV-PROGRAMMER
PAKKE 1
Nr.

Kanal

1
5
3
4
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

S9
S10
5
6
7
8
9
10
S11
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Frekvens
i MHz
161
168
175
182
189
196
203
210
231
245
252
259
266
273
280
287
294

Logo
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OVERSIGT OVER TV-PROGRAMMER
PAKKE 2

Programnavn

Nr.

Kanal

ARD
TV 1 Sverige
DR 2
Infokanalen
DR 1
Prøvekanal
TV 2 (TV 2 Øst)
NDR
TV 2 Sverige
RTL
TV 2 Norge
TV Danmark Lokal
SAT 1
TV 4 Sverige
NRK 1
Pro 7
ZDF

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
38
44
45
46
47
49
50
52
54
57
58
59
60
65
37

Frekvens
i MHz
495
503
511
519
527
535
543
551
575
583
591
607
655
663
671
679
695
703
719
735
759
767
775
783
823
599

Logo

Programnavn
Spanien 1
TV-Danmark
TV 5 Frankrig
Hallmark
dk4
TCM
Rai Uno
3 Sat
Video-infokanal
DR 1
MTV (1)
TV 2 Zulu
CNN News
TV 6 (Deler med God Channel)
TV 3
TV 3 +
Viasat Sport (1)
Disney/Travel Channel
Kanal 5
BBC World
BBC Prime
Discovery
EuroSport
Animal Planet
ROJ TV
TV 2 Charlie
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OVERSIGT OVER
RADIOPROGRAMMER
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The Mayor

TAKSTER FOR TILSLUTNING
til Kalundborgegnens Antennelaug

of Casterbridge

RADIO OG TV
Tilslutningspris
(Indenfor
dækningsområdet)
Indmeldelsesgebyr
Kontingent for 2005

kr. 6.995,00
kr.
62,50
kr. 2.085,00

Se iøvrigt:

www.antenne.4400.dk

INTERNET
Tilslutningspris
kr.
Leje af modem og
frit forbrug pr. måned kr.
*) opkræves kvartalsvis.

13. og
20. marts
kl. 21.45

999,00
199,00

Der er inkluderet
4 e-mail adresser.
Ekstra e-mail adresser koster:

Et overdådigt drama baseret på den engelske forfatter
Thomas Hardy´s klassike fortælling om en mand der sælger hans
kone og barn på et marked. Herefter begyndte hans nye liv med rigdom
og respekt som borgmester i Casterbridge. Med uforudsete konsekvenser
indhenter hans fortid ham, da han bliver genforenet med hans familie.

Fra marts er der text-tv
på Hallmark Channel.

Pr. stk.
pr. år
kr.........
Med Ka-net
har du bredbåndsforbindelse
til internettet døgnet rundt
til en fast pris.
Ved køb af en hub eller switch
kan du tilslutte flere computere
i samme husstand.
Tilslutningen etableres via et
modem, som alene leveres af
Kalundborgegnens Antennelaug
sammen med op til 10 meter
antennekabel.

2500

Læs mere på hjemmesiden:

www.ka-net.dk

Brought to you by Sparrowhawk International Channels Ltd
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ka-net.dk

TILMELDING TIL KA-NET
hos Kalundborgegnens Antennelaug

Hvorfor betale
det dobbelte
hos andre?
pr. md.
incl. leje
af modem

KUN ...........

199.Installation 999.-

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du mulighed
for højhastigheds-internet
over antenneanlægget.
Med abonnementet følger...
4 GRATIS e-mailadresser
Hastighed:
3,0 Mb/s download
256 Kbit upload
Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen
på side 23.
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Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23 • 4400 Kalundborg
Tlf. 59 56 15 70
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