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Velkommen til læserne af det første anten-
neblad i år. - Året, vi nu har bag os, har
været et godt år for Antennelauget. Vi har
formået, trods den stigende konkurrence,
at fastholde vores position som en stabil
og sikker formidler af TV, Radio, Internet
og telefoni til vore medlemmer.

Heller ikke i år har det været muligt at
undgå prisstigninger på TV programmer-
ne. Men stigningen er forholdsvis beske-
den, og især stigningen på mellempakken
skyldes, at Disney Channel HD, TV3 Puls
og TLC HD er blevet flyttet fra fuldpakken
til mellempakken. Vi leverer de samme
programmer som YouSee gør til deres kun-
der, men vi er billigere end YouSee.

Konkurrencen er stigende inden for TV-
udbyderne. Der er efterhånden mange
andre muligheder for at se TV, end på
kabelnettet. Mange unge ser TV på deres
computer eller smartphone, og derfor har
Berlingske fået Gallup til at spørge dan-
skerne, om de kunne tænke sig at slippe
for at betale 2.436 kr. årligt i licens - mod
så til gengæld ikke at kunne se eller høre
DR. Det kunne 29 pct. godt tænke sig, men
et stort flertal - 58 pct. - vil fortsat gerne
betale licens for at modtage DRs program-
mer. Blandt de unge mellem 18 og 34 er
opbakningen dog mere behersket - her
ville halvdelen gerne slippe for at betale,
mens den anden halvdel er med på at
betale licens for at se og høre DR. En
anden konkurrent er Netflix, der i 2013
tegnede sig for cirka tre procent af den
samlede sening på tværs af de forskellige
måder, danskerne ser tv på. Dermed er
Netflix lidt mindre end TV3, DR2 og TV 2
Charlie, men lidt større end TV 2 News og
Kanal 5. Alle disse muligheder kan du få på
Antennelauget, enten som HF- eller som
internet signal. Vi er leveringsdygtige med
hele palletten.

Selv om vi i dag sælger programmer i ”løs
vægt”, er programpakkerne stadig den bil-
ligste løsning. Måske skulle man prøve at
øge populariteten ved at sætte priserne
ned- en kættersk tanke i antenneverdenen!
Hvad hjælper det, at vi kan levere, hvis det,
du får ikke er i orden? Har du problemer
med pixelleringer eller lydudfald? Det kan
skyldes signaler fra andre radionet og
andet elektronisk udstyr, der kan blande
sig med dit tv-signal og skabe forstyrrelser,
hvis kabler og stik ikke er i orden. Med
andre ord, er dit eget net ikke tæt, fordi du
bruger forkerte kabler, er det ligesom hvis
du kan høre støj fra gaden, når dit vindue
står åbent. Støjkilder kan for eksempel
være flere tilslutninger på samme stik,
mellemkabler mellem video-optagere og
TV apparatet, det digitale terrestriske sen-
denet, Taxas eller Bybussernes tetranet
eller mobiltelefonnettet. Kontakt kontoret,
hvis du har et eller flere af disse proble-
mer, her er de klar til at hjælpe dig med en
løsning.

I Kalundborgegnens Antennelaug har vi
ingen priser eller betingelser, der er skre-
vet med småt, og alle programmer i de tre
programpakker udsendes i knivskarp digi-
tal kvalitet, uden brug af Box eller kort, fra
stikket i væggen til dit TV, og uden ekstra
omkostninger.

I år holder vi generalforsamling den 12.
marts klokken 19 i Kalundborghallen. Sæt
kryds i kalenderen og kom og vær med. Vi
håber, du får et godt forår og en god som-
mer
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DRAMA PÅ SKÆRMEN
SVT press / Tjockara end vattan

Du behøver ikke være ramt af finanskrisen eller deltage i familiefester for at få 
drama ind i livet. Nabolandskanalerne gør det for dig, og vi har sikret dig billetter til 

første række, hvor der bydes på dramaserier i verdensklasse. Scenen er sat med masser 
af humor, alvor og action i prisvindende produktioner fra Sverige, Norge og Tyskland. 

– God fornøjelse!

Læs meget mere om 
nabolandskanalerne 
på verdenstv.dk



Til medlemmer med IP fastnet telefon 
hos Ka-net / Evercall.

Modem og trådløs router med telefoni indbyg-
get skal snarest byttes til en ny kabelrouter,
hvor alt er i en boks.

Du bedes aftale nærmere med kontoret
Stejlhøj 23 vedr. bytning af modem og strøm-
forsyning, samt den trådløse router og strøm-
forsyning. Herefter bytter vi uden beregning til
nyt og bedre udstyr. 

En del medlemmer har allerede byttet og skal
derfor ikke reagere, når de læser denne
besked.

Har du IP telefoni, kan du vælge at aktivere
viderestilling til din mobil: 
• ved manglende svar
• ved manglende forbindelse
• ved optaget

Dette betyder, at du skal tage din IP fastnet tlf.
inden for 30 sekunder eller en anden tid, som
du selv kan bestemme. Gør du ikke det, videre-
stilles den automatisk til din mobil. Opkaldet
viderestilles også, hvis du ikke har internet,
eller hvis der mangler strøm i din bolig, eller
hvis udstyret er nedtaget, evt. i forbindelse
med renovering eller flytning - og også, hvis
den er optaget af en anden bruger i husstan-
den. Indtaler den der ringer en besked, vil
beskeden altid være på din mobil.

Vælger du ovenstående, skal du være opmærk-
som på, at du betaler opkaldet fra din fastnet
telefon og til din mobil, da den der ringer jo
har valgt dit fastnet nr. og betaler dertil.

Fiber og- eller kobberkabler (Coax).
Elselskaberne har fiber ind i den enkelte bolig
og går over på kobberkabler i selve boligen.
Antennelauget har fiber frem til mange
geografiske områder, kaldet øer, hvor vi skifter
over på coax kabler, som benyttes ind til- og i
selve boligen.

Fordelen ved fiberforbindelser er, at afstande
pludselig ikke er noget problem, men på den
korte bane er det en meget kostbar løsning.

I Antennelauget benytter vi os af mange hund-
rede kilometer fiberforbindelser. Alle TV kana-
lerne kommer f.eks. på en fiber-forbindelse fra
YouSee i Hovedstaden og bliver lokalt trans-
mitteret videre på fiber til Ubby, Jerslev, Rørby,

Årby, Ugerløse og til Kirke Helsinge fra vores
hovedstation i Kalundborg. Det samme gælder
til mange øer i Kalundborg området, som ikke
er så nemme at navngive.

Ka-net-internettet har ikke kun 1 fiber, men 2
fiberforbindelser til Hovedstadsområdet.
Dette kaldes redundans, eller en ring-forbin-
delse, hvilket betyder, at hvis der opstår en
skade på den ene forbindelse, så fortsætter
internettet den anden vej, da forbindelserne
geografisk går hver sin vej. 

Sammen med fiberforbindelser kan coax kab-
ler give Antennelaugets medlemmer masser af
flotte digitale HD kanaler og et super hurtigt
internet, også i fremtiden. Faktisk er der
næsten ingen begrænsninger for, hvor hurtigt
et internet der kan leveres på coax kabler. 

Med denne forklaring vil jeg gerne understre-
ge, at vi nemt kan følge med i fremtiden og
levere alt, hvad medlemmerne får brug for af
tv og internet.

Ny installation: TV og internet fra
Kalundborgegnens Antennelaug leveres til 0
kr. i en evt. opsigelsesperiode hos din nuvæ-
rende leverandør. Det er først nødvendigt at
opsige din eller dine nuværende aftaler 
efter installation fra Kalundborgegnens
Antennelaug. På den måde skal der ikke tages
hensyn til en bestemt skæringsdato, og du
kommer ikke til at mangle TV og internet i en
overgangsfase eller betale dobbelt. 

Prisen på nye installationer er halveret i de
områder, hvor vi uden ekstraomkostninger har
forsyningsmulighed. Det er ikke muligt her at
orientere om, hvilke adresser det gælder, men
som tommelfinger regel gælder 3.500 kr. i de
ældste områder. I nyere områder er prisen ofte
5.000 kr. Priserne 6.995 kr. og 9.950 kr. findes
stadig i de områder, hvor der skal udbygges
helt på ny. Ved kontakt til Antennelauget kan
prisen på den enkelte adresse oplyses helt
uforpligtende.

Grundpakken til 129,00 kr. pr. måned indehol-
der fire betalingskanaler: TV 2, TV 3, DK 4 og
Kanal 5, som kan ses på alle husets TV. Ud over
betalingskanalerne indeholder grundpakken
også alle de danske licensbetalte kanaler. DR
har nu seks kanaler. Ud over hovedkanalen fra
TV2, er også TV 2 Øst og TV2 Lorry med, samt
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8 nabolandskanaler. Alle kanaler sendes i fine-
ste digitale kvalitet, flere i HD. Derfor skal du
ikke benytte analogt signal, hvis dit tv kan
modtage digitalt signal.

Internet: Har adressen datastik til Ka-net
(internet), er oprettelsen gratis. Ved installa-
tion af Ka-net med teknikker er prisen 475 kr.
Nye antenneinstallationer udføres, så vidt det
er muligt, altid med datastik, også selvom
datastikket ikke skal benyttes fra start.

199 kr. pr. måned for Ka-net internet har været
gældende i ca.10 år. Hastigheden er sat op flere
gange uden prisregulering. Vi leverer op til 30
Mbit. download og 5 Mbit. upload samt mulig-
hed for 5 stk. e-mail adresser. Pris og hastighed
er gældende for alle medlemmer og afregnes
altid kvartalsvis forud.

Antennelauget leverer, til nye medlemmer og
medlemmer med IP telefoni, en kabelrouter
med trådløs forbindelse, samt tilslutning for IP
telefoni - alt i en boks. 

Opsigelse af Ka-net (internet). Uden foregåen-
de aftale gælder opsigelsen med omgående
virkning, når modem eller kabelrouter og
strømforsyning afleveres på kontoret Stejlhøj
23.

Indbetalt beløb fra afleveringsdagen til udgan-
gen af betalt kvartal refunderes. Husk at oplyse
konto nr. så vi kan overføre beløbet.

Modtager vi ikke modem eller kabelrouter og
strømforsyning, fremsendes erstatningskrav
for udstyret. 

Ka-net e-mail adresser slettes ved opsigelse.

Support til TV og internet kan ske ved hen-
vendelse til kontoret i åbningstiden, samt på
vores selvbetjeningsportal på tlf.: 59 56 15 70.
Selvbetjeningsportalen kan benyttes på alle
tidspunkter udenfor kontorets telefontid.
Kontoret på Stejlhøj 23 besvarer telefonen
mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 9:00 til
klokken 14:00.

Digital programsøgning: Netværks ID 100
benyttes til TV og bokse, som kan modtage HD
kanaler (MPEG4). Der er nu 36 HD kanaler ud
af i alt 61 digitale tv kanaler i fuldpakken.

Enkelte TV og bokse har brug for flere oplys-
ninger for at kunne søge og sortere alle kana-
ler.

Netværks ID: 00100 
Start frekvens: 143.000 kHz. 
Slutfrekvens: 858.000 kHz. 
Modulation: QAM 64 
Symbolrate: 6875

DVB-C bokse: Vi har erfaret, at en ny kanalsøg-
ning ofte er nødvendig, hvis f.eks. antenne-
signalet opdateres. Årsagen er, at en del bokse
ikke husker det valgte netværks ID. Derfor er
det vigtigt at vælge netværkssøgning på disse
bokse, samt kontrollere eller taste netværks ID
00100, hver gang der søges kanaler.

Leje boks: HD boks fra YouSee med hard-
diskoptager og kort kan lejes på kontoret
Stejlhøj 23. Prisen er 99 kr. pr. måned inkl. kort.
Oprettelsesgebyr 0 kr.

Du kan også få mere information og evt. købe
ekstrakanaler på kontoret, Stejlhøj 23.

Købe boks: DVB-C HD boks forberedt til kort-
læser: 

På kontoret, Stejlhøj 23, kan du købe en digital
boks for 600 kr. Denne boks er beregnet til at
modtage TV pakken digitalt på et TV, som ikke
har en DVB-C tuner, eller som ikke kan modta-
ge HD kanaler. På den måde får du alle kana-
lerne, også HD kanalerne, uanset hvilket TV du
har. Boksen kan også sammen med et CA-
modul (kortlæser) og kort fra YouSee benyttes
til at tilkøbe en enkelt - eller flere TV kanaler,
helt på samme måde som i et nyt eller nyere tv. 

CA-modul sælges på kontoret for 500 kr.
Oprettelse af YouSee kort koster 100 kr. 

CA-modul og kort er det samme, som benyttes
direkte i et moderne tv.

Sammensæt din egen TV pakke. Oven på
grundpakken eller den TV pakke, du har, kan
du vælge 1 kanal eller flere, og sammensætte
din egen kanalpakke. Alle kanaler i mellem- og
fuldpakken kan nu købes enkeltvis, og der kan
stadig ud over disse vælges mellem ca. 80 TV
kanaler, som ikke findes i pakkerne.

Nedgradering af TV pakke: Nedgradering kan
ske til udgangen af hvert kvartal med ca. 1.
måneds varsel. Nedgradering er uden omkost-
ning for det enkelte medlem. Husk at nedgra-
dere til grundpakken, hvis din bolig ikke
benyttes, f.eks. når den står tom eller er sat til
salg.

Opgradering af TV pakke kan ske, ved hen-
vendelse til kontoret. Efter at vi har modtaget
din indbetaling opgraderes TV installationen
på din adresse af vores tekniker senest efter 10
hverdage. Pakkeskift til større TV pakke koster
660 kr.

Når din opgradering er udført af vores tekni-
ker, vil han aflevere en besked i din postkasse.
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Ændring af indhold i TV pakkerne
Disney Channel HD, TLC HD og TV3 Puls
findes nu i mellempakken.
BBC Knowledge og BBC World er flyttet til fuld-
pakken.
DK4 er stadig i grundpakken, men nu alene
digitalt.
Disney Channel, TLC, og TV3 Puls vil udgå
analogt i løbet af år 2014. Derfor er den analo-
ge frekvens fjernet i oversigten allerede nu.

Pris på TV pakker for år 2014
Grundpakken: pr. måned 129,00 kr.
En forøgelse med 10 kr. ift. år 2013.
Mellempakken: pr. måned 166,00 kr.
En forøgelse med 20 kr. ift. år 2013.
Fuldpakken: pr. måned 90,00 kr. 
En besparelse med 9 kr. ift. år 2013.

I alt for grund-, mellem- og fuldpakken: 
385 kr. En forøgelse med 21. pr. måned.

Opkrævning: Alle produkter, TV pakker og
Internet opkræves kvartalsvis forud.

Forfaldsdato og periode:
• Den 1. jan.: 1. kvartal - 1. jan. til 31. mar. 
• Den 1. apr.: 2. kvartal - 1. apr. til 30. jun. 
• Den 1. jul.: 3. kvartal - 1. jul. til 30. sep. 
• Den 1. okt.: 4. kvartal - 1. okt. til 31. dec.

Ekspeditionsgebyret er ændret til 25 kr.

En forøgelse med 10 kr. 

Ekspeditionsgebyret opkræves ikke ved tilmel-
ding til Betalingsservice. Tilmelding til
Betalingsservice kan ske i din bank og på
hjemmesiden: www.ka-net.dk. Ved tilmeldin-
gen har du brug for dit kundenummer samt
dine bank oplysninger. Kundenummeret står
på din faktura men kan også oplyses ved kon-
takt til kontoret, Stejlhøj 23. 

Rykkergebyr: Rykkerskrivelsen lyder på det
samme beløb som den faktura, der rykkes for.
Rykkerbeløbet på 75 kr. bliver påført næste
kvartals faktura. Overholdes betalingsfristen
på rykkerskrivelse ikke, afbrydes/lukkes der
uden yderligere varsel for den restanceramte
ydelse.

Problemer med digital modtagelse:
Kabelforsyningsnettet fra Antennelauget, som
leverer til den enkelte bolig, serviceres og
opdateres løbende. Desværre ser vi ofte fejl på
antennekabler, stik, fordelere og forstærkere,
som benyttes i den enkelte bolig. Ca. 99 ud af
100 gange er fejlene i boligens eget kabelnet.

Hvis du har problemer med TV modtagelse,
kan foreningens servicepartner JAC tilkaldes
på telefon: 59 59 50 22. Er det din egen instal-

lation, som der er fejl på, er besøget for egen
regning. Er det derimod signalet fra
Antennelauget, som ikke er i orden, så rettes
fejlen uden omkostning for medlemmet. 

En kontrolmåling af antennesignalet inde på
din adresse, der hvor signalet kommer ind,
koster 199 kr. Skal der herefter udføres arbejde
på din husinstallation, aftales pris og omfang
med teknikeren. 

Fejlsøgning: Udelukkelsesmetoden er en rigtig
god start. På kontoret, Stejlhøj 23, kan du låne
og købe antennekabler. Et lånt antennekabel
skal kobles til der, hvor Antennelauget afleve-
rer signalet, og sættes direkte til HD boks eller
TV.

Der er ingen begrænsninger for hvor mange
antennestik, der kan være i boligen, men det er
vigtigt, at de tekniske krav til digital modtagel-
se overholdes. Husk! Hvis du har flere anten-
nestik, så deles signalet, også selvom de andre
fjernsyn ikke benyttes. Derfor skal der monte-
res en lokal antenneforstærker for at kompen-
sere for tab ved brug af flere antennestik / TV.

Pris på antennekabel: Et dobbeltskærmet
antennekabel på 1 meter med metalstik,
afhentet på foreningens kontor, Stejlhøj 23,
koster 100,00 kr. For hver meter, kablet forlæn-
ges, tillægges 15,00 kr. Priserne er inkl. moms.

HD kanaler og hurtigt internet. For at kunne
opfylde disse krav nu og i fremtiden, opgrade-
res forsyningsnettet og udstyr løbende. Korte
lokale afbrydelser kan i perioder forekomme i
dagtimerne. Aften og weekend arbejdes der
ikke på planlagte opgaver.

SMS service: Hvis du vil være forberedt, når
der er planlagt service på anlægget, så tilmeld
dig vores sms service. Du finder den på vores
hjemmeside www.ka-net.dk under punktet
Generelt – Tilmeld SMS service.

Ved akutte fejl informeres der så tidligt, som
det er muligt, efter at fejlen er lokaliseret. Dette
sker på hjemmesiden under driftstatus.

Ovenstående belyser mange af de daglige
spørgsmål, vi får. På kontoret,
Stejlhøj 23, hjælper og vejleder
vi gerne med de udfordringer,
der måtte være i forhold til TV
og internet.
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Vælg de kanaler, du savner
Du kan supplere din tv-pakke med Ekstrakanaler som TV3+, 
TV3 SPORT 2, Viasat Golf og TV 2 NEWS. Der er over 100 
kanaler at vælge imellem og dine Ekstrakanaler bygges oven 
på din tv-pakke. Prisen for én Ekstrakanal starter på 10 kr. 
pr. måned og du kan udskifte dine Ekstrakanaler hver måned, 
hvis du har lyst.
 
Læs mere om Ekstrakanaler på yousee.dk/ekstrakanaler

Ekstrakanaler forudsætter en tv-pakke fra Kalundborgegnens Antennelaug, 
et YouSee Kort og digital kortlæser eller YouSee Plus. YouSee Kort koster 
et engangsbeløb på 100 kr. i oprettelse. YouSee Plus koster 99 kr./md. inkl. 
leje af HD-boks og YouSee Kort. Der er 6 mdr. binding.

Børn

… og
meget 
mere

Sport

Film

Vælg de k
Du kan supplere di
TV3 SPORT 2, Via
kanaler at vælge im
på din tv-pakke. P
pr. måned og du ka
hvis du har lyst.

Læs mere om Eks

Ekstrakanaler forudsætter 
et YouSee Kort og digital k
et engangsbeløb på 100 kr  
leje af HD-boks og YouSee 
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Oplæsning af undertekster på DR1, tilvalg af undertekster på DR, synstolkning på
DR1 og tegnsprogskanalen.

1. Oplæsning af undertekster på DR1

For at få underteksterne læst op, skal man vælge at se DR1 på tvillingekanalen
DR1Syn. På DR1Syn er den almindelige DR1 lyd, men når der sendes frem-
medsprogede programmer med undertekster bliver undertekster automatisk
læst. De oplæste undertekster kommer på hver gang, der optræder et frem-
medsprog i et indslag eller et helt program med undertekster. Oplæsningen
sker samtidig med, at undertekster optræder på skærmen.

2. Tilvalg af undertekster på danske programmer på DR

Hvis der er tekster på danske programmer, står der TTV i programguiden.
Disse kan så til vælges via Tekst-tv på nedenstående sider:

� • DR1 - TTV side 398 � • DR2 - TTV side 397

� • DR3 - TTV side 396 � • DR K - TTV side 398

� • DR Ultra - TTV side 395 � • DR Ramasjang - TTV side 397

Information om tekster TTV side 399.

Underteksterne sendes også ud i DVB – (digital modtagelse). Såfremt man vil-
vælge disse, skal de slås til via Tv’ets indstillingsmenu og vil så være fast slået
til.

3. DR1 Synstolkning – ligger på kanalplads 890 

Hvis der er lavet synstolkning til et program, kommer det ekstra lydspor auto-
matisk frem, når du er på kanalen.

4. Tegnsprogskanalen – ligger på kanalplads 96 sammen med Kanal Øst

Sendefladen er mellem 17-00 og 21.00

Se evt. mere på: http://www.dr.dk/OmDR/Tilgaengelighed/Forside.htm

Oplæsning af undertekster
og tilvalg af undertekster



Kan købes hos Kalundborgegnens Antennelaug

Kalundborgegnens Antennelaug | Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg | www.ka-net.dk
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§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug. 
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesan-
tenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommu-
ner og derefter varetage driften af anlægget.

Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes
til formidling af alle andre former for kommunika-
tion.

Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver
end til opfyldelse af formålet.

Lauget kan fusionere med andre antenneforenin-
ger. Fusionen skal vedtages på en generalforsamling
med samme flertal som kræves til ændring af ved-
tægterne. 

§ 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 kapa-
citet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk
baggrund for at føre tilslutningsledninger frem, såle-
des at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsæt-
ning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til lau-
gets til enhver tid gældende bestemmelser. Er adres-
sen 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 vedligeholdel-
sesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1.

Udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos eje-
ren for hvert lejemål, der kan tilsluttes antennelau-
get. Bidraget fastsættes hvert år på generalforsamlin-
gen 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 helt eller delvis, når medlemmet/bruger
ved brev har fået 14 dages varsel til at berigtige for-
holdet.”

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 årsbi-
drag, 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
Antennelauget.

§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.

Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en gene-
ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte pro-
grammer til beslutning.

Ved sammensætning af den samlede programpak-
ke er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne
således, at der, ud over de programmer som lovgiv-
ningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på
medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen kræ-
vede udtryk for alsidighed.

§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet for-
pligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til
Antennelauget 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.

Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kom-
mune.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale
aviser med angivelse af tid og sted for generalforsam-
lingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalende-
rår og budget for det kommende år er fremlagt.
Såfremt antennelauget driver en informationskanal,
finder indkaldelse samtidig sted i denne med angi-
velse 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 for-
slag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
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. Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlem-

mer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
g. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
h. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
i. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlem-
merne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-
ralforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af med-
lemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
sen af begæring herom, med den i begæringen angiv-
ne dagsorden.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.

Alle valg og vedtagelser sker ved simpel stemmefler-
tal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om lau-
gets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af de
fremmødte på en generalforsamling er for beslutnin-
gen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se § 12.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, herunder forslag til kandidater til
bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 15. februar.

Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gæl-
der 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. Derefter godkendes og underskrives referatet
af dirigenten og bestyrelsen.

§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 med-
lemmer.

Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffe-
attest.

Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste
gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015
og fremover for en periode på tre år.

To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en
periode på tre år, næste gang i 2013.
Formanden for bestyrelsen vælges for en periode på
tre år, næste gang i 2014.

To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en
periode på tre år, næste gang i 2014.

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 medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-
sereren. 

Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrel-
sen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to
generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af bestyrelsen er til stede.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger, som
derefter godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nær-
mere bestemmelse om sin funktion.

§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlin-
gen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i lau-

gets protokol.

§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-
lerne i § 8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget
ophævelse i medfør af § 8 kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlem-
mer 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 forpligtel-
ser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørs-
tidspunktet værende medlemmer.

Vedtægterne er senest ændret ved den ekstraordi-
nære generalforsamling - onsdag den 15. august
2012.

Kalundborg august 2012
Bestyrelsen for
Kalundborgegnens Antennelaug Version 30.08.2012

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug



Generalforsamlingen afholdes i år den
12. marts klokken 19.00 i
Kalundborghallen.
I år er tre bestyrelsesmedlemmer på

valg. Det er følgende bestyrelsesmed-
lemmer:
• Formand: Niels-Jørgen Trælle
Modtager genvalg. Vælges for 3 år.

• Bestyrelsesmedlem: Flemming Røen
Modtager genvalg. Vælges for 3 år.

• Bestyrelsesmedlem: Mogens Houmølle
Modtager genvalg. Vælges for 3 år.

Dagsordenen vil blive vist på infokana-
len og på hjemmesiden www.ka-net.dk,
samt bragt i Kalundborg Nyt inden
generalforsamlingen. Regnskabet vil
blive vist på infokanalen og på hjem-
mesiden www.ka-net.dk, samt fremlagt
på biblioteket.
Det gælder også eventuelle indkomne

forslag fra medlemmerne, der er kom-

met kontoret på Stejlhøj 23 i hænde
senest den 15. februar.
Når du møder op til generalforsam-

lingen, bedes du medbringe dokumen-
tation for dit medlemskab. 
Ved indgangen får du udleveret en

række sammenhængende stemmesed-
ler, som skal bruges ved eventuelle
afstemninger. Der er kun én stemme-
berettiget person pr. husstand.
Nederst på stemmesedlen er der en

kupon, som giver adgang til at få udle-
veret to øl eller vand pr. stemmeberet-
tiget deltager.

Vel mødt den 12. marts kl. 19.00

Niels-Jørgen Trælle
Formand for 

Kalundborgegnens Antennelaug
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Vedrørende generalforsamlingen
onsdag den 12. marts 2014.

ANTENNEBLAD TIL ALLE
Hvis man bliver opmærksom på, at dette blad er modtaget af andre, uden at
man selv har modtaget det, kan det skyldes, at det bliver omdelt over nogle
dage. Hvis der skulle gå yderligere et par dage, kan det hentes på nedenståen-
de adresser. Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi selvfølgelig har betalt for omdeling af
bladet i hele vort forsyningsområde. Vi prøver fremadrettet at minimere svip-
sere ved omdelingen.

Jeg anviser her, hvor det kan lade sig gøre:

• Kontoret på Stejlhøj 23. Kalundborg – se side 4.

• Kalundborg Folkeblad, reklameafdelingen.

• Kalundborg Bibliotek.

• Købmanden i Kirke Helsinge.

• Tømmerup Brugs.

• Rørby Brugs.

• Ubby Brugs.

Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.
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Du finder Kalundborgegnens Antennelaug’s
kontor på Stejlhøj 23

Foto: Carsten Hansen

TANEV UDE MED SNØREN

at du kanse TV 2 Fri i fuldpakken

HUSK
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Kalundborgegnens Antennelaug | Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg | www.ka-net.dk

Kalundborgegnens Antennelaug | Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg | www.ka-net.dk



1.0    Generelle bestemmelser:
1.1     Tilslutningen til og brugen af

internet og andre ydelser via
Kalundborgegnens net (Ka-net)
kræver, at man er medlem af
Antennelauget. Tilslutningen føl-
ger adressen på samme måde som
Radio- og TV -tilslutningen.

1.2     Nærværende aftalevilkår er gæl-
dende for brugerens tilslutning til
internet og andre data-ydelser via
Kalundborgegnens Antennelaugs
kabelnet. (Ka-net)

1.3     Tilslutningen er personlig for bru-
geren og dennes husstand.
Brugeren må ikke give andre
adgang til, at benytte tilslutnin-
gen. 

1.4     Til abonnementet hører op til
max. 5 stk. e-mail adresser. 

1.5    Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formål. 

2.0    Tilslutningen:
2.1     Tilslutningen etableres via et

kabelmodem, som alene
leveres/ejes af Kalundborgegnens
Antennelaug. Der må ikke foreta-
ges indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstallation er Ka-
net uvedkommende.                         

          Installationen omfatter op til 10
meter antennekabel for forbindel-
se mellem kabelmodem og anten-
ne-installationen. Skal der foreta-
ges andre ændringer eller gen-
nemboringer i installationen end
udskiftning af 1. stikdåse, sker
dette for egen regning.

2.2     Tilslutningen tildeles én IP-adres-
se. Denne er en fast offentlig udby-
der uafhængig IP-adresse.

          Dette medfører, at hvis der skal til-
sluttes mere end én enhed (PC, IP-
telefon, m.v.) skal dette foregå via
en egen indkøbt router.
Konfiguration af router skal foreta-
ges af bruger selv, men Ka-net vil i
nogen udstrækning være behjæl-
pelig med dette ved henvendelse
til kontoret.

2.3     Ved brug af trådløse netværk er
bruger til enhver tid forpligtiget til
at sikre dette mod uautoriseret
brug fra tredje part.

2.4     Brugeren er selv ansvarlig for at
beskytte sine data ved password
og / eller firewall (anbefales), såle-
des, at uvedkommende ikke kan
komme ind på abonnentens Pc'er.

3.0 Brug af tilslutningen:
3.1     Brugeren er forpligtiget til ikke at

anvende tilslutningen på en måde,
som kan medføre skade eller gener
for driften af anlægget, Ka-net
eller tredjemand. Brugeren skal
følge Ka-nets anvisninger for
installation og brug af tilslutnin-
gen. Ka-net har ret til at foretage
inspektion af tilslutningen.

4.0 Fejlafhjælpning:
4.1     Brugeren kan anmelde fejl eller

driftsforstyrrelser på den af Ka-net
oplyste serviceadresse for den
pågældende ydelse. Ka-nets servi-
cepartner vil påbegynde afhjælp-
ning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt
brugeren begærer fejlafhjælpning,
som kan henføres til fejl eller
mangler i brugerens eget udstyr,
eller til brugerens fejlagtige anven-

20

Aftalevilkår
for INTERNET hos
Kalundborgegnens

Antennelaug



delse af tilslutningen, betales ser-
vicevederlag til servicepartneren i
henhold til gældende takster på
samme måde som ved TV og
radioforsyningen.

4.2     Hvis brugeren tilslutter udstyr
som medfører fejl på anlægget kan
Ka-net igangsætte fejlsøgning og
udbedring. Brugeren hæfter for
omkostningerne til udbedring og
konsulentbistand.

5.0 Afbrydelse af tilslutningen:
5.1     I tilfælde af brugerens væsentlige

misligholdelse af forpligtigelser i
henhold til denne aftale, er Ka-net
berettiget til, til enhver tid og uden
varsel, at afbryde brugerens for-
bindelse. Ka-net vil dog snarest
herefter meddele brugeren om
lukningen og årsagen hertil,
såfremt et gyldigt telefonnr. er os i
hænde. Følgende forhold anses
bl.a. for væsentlig misligholdelse: 

5.1.1 Brugeren undlader rettidigt at
opfylde sine betalingsforpligtelser
i henhold til abonnementsaftalen.

5.1.2 Brugeren medvirker til misbrug af
nettets ressourcer eller funktioner,
herunder spredning af virus,
kædebreve, spam-mails og lign.

5.1.3 Brugeren opsætter private servere,
foretager kontinuerlige videokon-
ferencer eller foretager konstant
download af data, da sådanne og
tilsvarende aktiviteter kan overbe-
laste den tilstedeværende bånd-
bredde.

5.2     Ka-net er berettiget til at opkræve
gebyr for genåbning af tilslutnin-
gen.

6.0 Betalinger:
6.1     Takster og årsabonnement frem-

går af abonnementsaftalen. Ka-net
har ret til med 1 måneds varsel, at
ændrer priser eller betalingsform
med virkning fra starten af det

næstfølgende kvartal. Ændringer
meddeles brugeren via e-mail,
brev, infokanalen eller på anden
betryggende måde.

6.2     Abonnementsprisen er en fast
årlig afgift, der betales for 3 måne-
der ad gangen forud.  Den 1. jan.,
1. apr., 1. juli, og 1.okt. Første beta-
ling gælder fra tilslutningen indtil
udgangen af kvartalet, hvor tilslut-
ning har fundet sted. Betalingen
skal tilmeldes Betalingsservice.

6.3     Tilslutningsafgift betales forud,
eller efter aftale. Når betalingen er
modtaget, ordres teknikeren.
Installationen udføres indenfor 10
arbejdsdage, med mindre med-
lemmet selv ændrer aftalen med
teknikeren, eller medlemmet ikke
svarer på det oplyste telefon nr.

Øvrige betalinger der fremgår af abon-
nementsaftalen, er forfalden til betaling
efter sidste frist som er påstemplet den
enkelte faktura, normalt 10 dage efter
udstedelse af faktura.

7.0 Ansvar:
7.1     Ka-net påtager sig intet ansvar for:

7.1.1 Driftsforstyrrelser i tilslutningen,
som kan henføres til normal servi-
ce og vedligeholdelse af anlægget.

7.1.2 Brugerens anvendelse af tilslut-
ningen, eller at resultatet heraf
ikke opfylder brugerens behov
eller forventninger. 

7.1.3 Direkte og indirekte tab som bru-
geren måtte lide. 

7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen. 

7.1.5 Tab opstået som følge af manglen-
de adgang til tjenester eller infor-
mation på internet, selvom dette
skyldes systembrud eller andre
forhold hos Ka-net. 

7.1.6 Fejl eller driftsforstyrrelser i tilslut-
ningen, som kan henføres til at
brugeren har anvendt udstyr, som
ikke er leveret eller godkendt af
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Ka-net eller, brugeren har foreta-
get indgreb i tilslutningen. 

7.1.7 De data, som passerer via anlæg-
get og tilslutningen. Brugeren er
ansvarlig for, at tilslutningen samt
de data der overføres via tilslutnin-
gen, ikke krænker gældende lov-
givning.  

7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslut-
ningen og destruerer, forvansker
eller ændrer data.

7.1.9 Force majeure
7.2     Ved data kriminalitet udøvet via

Ka-net, vil forespørgsel fra politiet
eller anden tilsvarende myndig-
hed, medføre udlevering af bru-
gers navn og adresse som anført
på denne kontrakt.

          Brugeren skal skadesløsholde Ka-
net for ethvert krav fra tredje-
mand, som måtte blive rettet mod
Ka-net som følge af brugerens
brug af tilslutningen. 

7.3     En part er ikke ansvarlig for mislig-
holdelse af forpligtigelser i hen-
hold til aftalen, såfremt mislighol-
delsen skyldes forhold udenfor
vedkommendes kontrol. 

7.4     Brugerens brug af opkoblingen
sker i enhver henseende på eget
ansvar. Ka-net kan ikke holdes
ansvarlig for skader eller savn ved
manglende signal. Ka-net påtager
sig intet ansvar for uvedkommen-
des adgang til brugerens data og
systemer.

7.5     Brugeren er selv ansvarlig for alle
eventuelle fejl og omkostninger
opstået i relation til bestilling af
ydelser via internettet og brug af
betalingssystemer tilknyttet inter-
net.

8.0    Ændringer i aftalevilkår:
8.1     Ka-net forbeholder sig ret til at

ændre aftalevilkårene, herunder
tekniske specifikationer samt

funktioner, som tilslutningen giver
brugeren mulighed for at anvende.
Ændringer af tekniske specifika-
tioner og funktioner kan til enhver
tid gives til brugeren på Ka-nets
hjemmeside og infokanalen.

9.0    Aftalens løbetid: 
9.1     Aftalen kan af hver af parterne

opsiges. Opsigelsen er gældende,
når kabelmodem inkl. strømforsy-
ning og netværkskabel er returne-
ret. Udstyret sendes til, eller afle-
veres hos Kalundborgegnens
Antennelaug, Stejlhøj 23, 4400
Kalundborg. Hvis dette ikke sker,
opkræves betaling for udstyret til
dagspris.

9.2     Forudbetalt kontingent som dæk-
ker perioden fra aflevering af
udstyr til udgangen af betalt kvar-
tal refunderes. Oplysning om bank
og kontonummer er nødvendigt.

10.1 Øvrige bestemmelser:
10.1  Enhver tvist mellem parterne skal

afgøres ved retten i Holbæk.                                 

10.2  Abonnenten opnår ingen rettighe-
der over IP-adresse, ophavsretslig
beskyttede værker, tekniske løs-
ninger, anlægget eller tilslutnin-
ger, bortset fra hvad der udtrykke-
ligt fremgår af aftalevilkårene. 

Version 16.01.2013
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PRISER
FOR ÅRET 2014

Version 25.11.2013
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TV-PAKKER
2014

Version 25.11.2013
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KANALOVERSIGT
OG PRISER 2014
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KANALOVERSIGT
OG PRISER 2014

Version 25.11.2013
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KANALOVERSIGT
RADIO 2013

Version 17.01.2013
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ka-net.dk

Er du medlem af Kalundborgegnens 
Antennelaug, har du mulighed for
højhastigheds-internet over
antenneanlægget.

Hastighed:
30 Mb. download
5 Mb. upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen 
her i bladet.

KUN........... 199.-
Installation 475.-

Udgivet i MARTS 2014 af:

KALUNDBORGEGNENS
ANTENNELAUG
Oplag: 10.300
Layout:
Sjællandske Medier

Tryk:
Prinfo Holbæk

Redaktion:
Mogens Houmølle, redaktør
Carsten Hansen,
Sjællandske Medier
Niels-Jørgen Trælle, 
ansvh.

Forsidefoto: Carsten Hansen
Foto: Vinterstemning ved
Risums Gård, med Vor Frue Kirke i baggrunden.
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Billigt
Fleksibelt
Ukompliceret

Også mange andre spændende mulig-
heder, f.eks. 2 timers mobilpakke til kr. 
49,- pr. md. eller forbrugsafregnet mobil 
til 49 øre pr. minut - uden opkaldsafgift!

Læs mere på www.ka-net.dk

KA-telefoni leveres af

Mere info: 
Privat:  Tlf. 44 40 40 40, service@evercall.dk, www.ka-net.dk  
Erhverv: Tlf. 444 00 444, erhvervssalg@evercall.dk, erhverv.evercall.dk

KA-telefoni 
til erhverv
Omstillingsanlægget 
everConnect giver jer alt 
det, I har brug for plus 
muligheden for hurtigt 
og let at følge med, når 
jeres behov ændrer sig.

Vi analyserer jeres 
behov og klarer alt det 
praktiske, så I kan passe 
jeres forretning. Spar 
50-60%, få en bedre 
telefoni-løsning og en 
bedre service!

Fri tale til alle!
IP-fastnet- 

abonnement

Mobil- 
abonnement

Fri tale gælder til alle danske numre,  
dog ikke overtakserede numre (f.eks. 118)

79,-
pr. måned

169,-
pr. måned

inkl. fri sms, fri mms + 1 GB data!


