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LEDEREN fra formanden
Kære medlemmer.

Vores formand gennem man-
ge år Niels-Jørgen Trælle har 
af personlige årsager valgt at 
træde ud af bestyrelsen. Vi af-
holdt i juni måned afskedsre-
ception for Niels-Jørgen som 
tak for de mange år, han har 
medvirket til at udvikle Ka-
lundborgegnens Antennelaug 
til det det er i dag.

Valget af ny formand frem til 
næste generalforsamling faldt 
på mig. Det har jeg takket ja til 
med stor glæde. Posten falder 
fint i tråd med mit virke som 
advokat i Kalundborg, hvor 
jeg også bor og er medlem af 
andre foreninger, nogle hvor 
jeg er mere aktiv end andre.

Mit arbejde som advokat fyl-
der meget i min hverdag, men 
i min fritid lægger jeg stor 
vægt på at dyrke motion og 
spiller også en del fodbold. 
Når jeg kommer hjem er det 
vigtigt for mig at kunne slap-
pe af – herunder foran TV’et. 

Vi har stor fornøjelse af An-
tennelaugets ydelser i en sam-
menbragt familie, hvor vores 
teenagere og vi samtidig kan 
være på nettet trådløst og se 
hver vores TV kanal, bare ved 
at sætte antennestikket i væg-
gen. 

Som ny formand er det en stor 
fornøjelse at kunne sætte sig i 
stolen i en veldrevet virksom-
hed, hvor fokus både er på at 
servicere medlemmerne, men 
hvor fokus også hele tiden er 
at være på forkant med både 
den teknologiske udvikling 
og den konstante ændring i 
måden TV og internet bruges 
på. Det er spændende at være 
med til denne udvikling af Ka-
lundborgegnens Antennelaug.

Thomas Philip
Formand for

Kalundborgegnens
Antennelaug
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Kontakt os:
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg
Telefon 59 56 15 70

Åbningstid - Personligt fremmøde
Mandag - torsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Fredag - søndag: Lukket

Åbningstid - Telefonisk henvendelse
Mandag - onsdag: Kl. 09:00 - 14:00
Torsdag - søndag: Lukket
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NABOLANDSKANALERNE.DK

FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

Skru op for farverne
Sommeren står for døren og er klar til at sætte ekstra kulør på 
tilværelsen. Men skulle det danske sommervejr vise sig fra sin  
lunefulde side, så står dine naboer klar med hele farvepaletten.  
På Nabolandskanalerne finder du drama- og krimiserier,  
kultur- og naturprogrammer i højeste kvalitet hele året rundt  
– og det er med danske undertekster.
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Praktiske oplysninger 
fra Stejlhøj 23
Fiber eller COAX
Fiberselskaberne fører fiber ind i den enkelte bo-
lig og skifter over på kobberkabler i selve boligen. 
Antennelauget har fiber frem til mange små geo-
grafiske områder med maks. 140 brugere på hvert 
område. Herefter skifter vi over på COAX kabler 
(antennekabler), som benyttes ind til- og i selve 
boligen. Teknologien hos Kalundborgegnens An-
tennelaug er med helt i front, og der er ingen græn-
se for hvilke hastigheder der i fremtiden kan leve-
res til den enkelte slutbruger, når vi taler internet.
Lige nu er den højeste hastighed vi leverer 300/30 
Mbit. til 349 kr. pr. måned. Hastighederne og pri-
serne vil blive tilpasset løbende. Vi tør godt garan-
tere at prisen ikke stiger, kun hastigheden.
Ingen af vores brugere er endnu tæt på maks. 
grænsen og vi holder hele tiden øje, med kapacite-
ten, så vi kan tilpasse i god tid. Grundproduktet er 
reguleret op i hastighed mange gange, uden at der 
er ændret på prisen. Nuværende hastighed 50/10 
Mbit. Pris 199 kr. pr. måned.
En af fordelene ved COAX teknologien er, at uan-
set hvor mange TV der er i brug på adressen, så 
belaster det ikke internettet. 
I øvrigt kan vi også levere internet alene. TV pak-
ken kan fravælges på alle private adresser.

TV signal på COAX
Du undgår ny installation i din bolig og bokse ved 
dit TV som skal lave signalet om. Antennekablet 
sættes blot direkte i dit TV. De kanaler du har valgt 
kan direkte ses på dit TV og du benytter kun én 
fjernbetjening. Alle kanaler sendes i den bedste 
digitale kvalitet med super flotte billeder på skær-
men.

Trådløs internet 
Den trådløse router som leveres fra Ka-net kan for-
bedres. Vi er klar over at Ka-net vurderes på den 
trådløse dækning i boligen.
Det er ikke nok at vores levering til boligen, og 
dermed til den trådløse router er opgraderet til en 
motorvej, hvilket er på plads på alle adresser.
Derfor har vi nu alle øjne rettet på hvilket udstyr 
som fremover skal indkøbes, netop for at kunne 
give den enkelte slutbruger den bedste oplevelse. 
Vi ved også at der er forskellige behov, ingen boli-
ger er ens eller har samme behov. Vi ved dog at 65 
% af vores næsten 10.000 medlemmer benytter vo-
res internet. De skal ende med at have den bedste 
oplevelse i hver eneste hjem. Derfor kommer der 
fremover forskellige tilbud på udstyr som handler 
om bedre trådløs dækning i hjemmet.

Radiokanaler 
På TV og gennem den nye boks fra YouSee til 30 kr. 
pr. måned, er det muligt at lytte til de radiokanaler 
som YouSee før udsendte på FM.
Der findes ca. 130 danske radiokanaler på internet-
tet, som alle er frit tilgængelige.
De kan modtages med en internetradio, eller en 
internetradiotuner som kan tilsluttes dit eksiste-
rende anlæg. 
På Antennelaugets kontor, Stejlhøj 23, kan du 
købe en internetradiotuner.
Denne tilsluttes dit eksisterende musikanlæg med 
ledning og trådløst til din internetrouter.
De to modeller vi sælger, har begge fjernbetjening. 
Den ene model kan samtidig styres af en gratis 
mobil app. 
Medbringer du din Ka-net router, kan vi opsætte 
din radio favoritliste, uden beregning.
Internetradiotuneren koster 900 kr.
DAB radio er også en mulighed. DAB signal ud-
sendes ikke på fællesantennen. Med DAB radio er 
du afhængig af det luftbårne signal på din adresse, 
helt uafhængig af fællesantenne og internet. Det 
er også et begrænset antal radiokanaler som ud-
sendes på DAB.

Kanalsøgning på TV
Netværks-ID: 00100
Ved Bland Selv: Netværks-ID: 00111  
Start frekvens: 450.000 kHz. 
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM-64 
Symbolrate: 6875
På mange nyere TV vælges automatisk digital 
kanalsøgning, kabel og YouSee, inden søgningen 
startes. På den måde er ovenstående parameter 
automatisk valgt.
Ældre TV som ikke kan kobles på internettet op-
dateres ikke og skal styres manuelt. 
Derfor er det vigtigt at startfrekvensen manuelt 
sættes til 450.000 kHz. Kan dette ikke ske når der 
er valgt YouSee, så vælg i stedet Andre, eller Manu-
elt under udbydere.
Ovenstående parameter skal sættes manuelt. Dog 
er det kun et enkelt fabrikat af TV som benytter 
slutfrekvensen.
Endnu ældre TV. Her er det ofte en god idé at 
nulstille - gendanne til fabriksindstillinger.
Enkelte fabrikater af ældre fladskærme med digi-
tal MPEG 4 tuner skal nulstilles hver gang inden 

 Antenne Juli 2017.indd   6 16/06/17   13.25



7

ny digital søgning udføres. Herefter vælges Sverige 
som land, sprog dansk. 
Dette kan prøves hvis ikke sorteringen af kanaler-
ne fungerer korrekt.

Digital kanalsøgning ved Bland Selv
Her kan det være en fordel at benytte netværks-ID 
00111. På den måde bytter de kodede kanaler fra 
mellem- og fuldpakken plads med de ikke kode-
de, hvilket betyder at man genbruger samme plads 
som inden bland selv blev valgt.
Et eksempel: TV 2 News ligger på plads 8 uden 
kodning. Når bland selv vælges er det kortet som 
åbner den samme kanal, men på plads 108. Vælges 
netværks-ID 00111 og en ny digital søgning udfø-
res, vil den skifte til plads 8.
TV kanaler som ikke er med i mellem- eller fuld-
pakken bliver på deres pladser. F.eks. ligger Viasat 
Golf kanalen på plads 140, uanset om netværks-ID 
00100 eller 00111 benyttes.

Pris på TV pakker for år 2017
Grundpakken: 158,00 kr. pr. måned.
Tillæg for mellempakken eller Bland Selv mellem-
pakke: 176,00 kr. 
I alt for grund- og mellempakken: 334,00 kr.
Yderligere for fuldpakken eller Bland Selv fuld-
pakke: 114,00 kr.
I alt for grund-, mellem- og fuldpakken pr. måned: 
448 kr.

Opkrævning / fakturering
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.
Fakturering med post: 25,00 kr.  
Betalingsservice: 0 kr.
Automatisk kortbetaling: 0 kr.
Fakturering på e-mail: 0 kr. 
Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank 
og på hjemmesiden: www.ka-net.dk. 
Automatisk kortbetaling kan tilmeldes i selv-
hjælpsportalen, mit.ka-net.dk. 
Ved tilmeldingen har du brug for dit kundenum-
mer, samt dine bankoplysninger. 
Kundenummeret står på din faktura, og kan også 
oplyses på kontoret.

Rykkergebyr 75 kr.
Beløbet der rykkes for, er det samme beløb som 
på den faktura der ikke er blevet betalt. Rykker-
beløbet på 75 kr. bliver først påført næste gang 
der udskrives en faktura. Overholdes betalings-

fristen på rykkerskrivelsen ikke, afbrydes/lukkes 
der uden yderligere varsel for den restanceramte 
ydelse. Genåbning af internettet er uden omkost-
ning for medlemmet, efter at restancen er betalt. 
Genåbning af TV, koster 660 kr., grundet tekniker 
som skal ud på adressen.

Ny installation af fællesantenne
Internet og TV fra Kalundborgegnens Antennelaug 
leveres til 0 kr. i en evt. opsigelsesperiode hos din 
nuværende leverandør. Det er først nødvendigt at 
opsige nuværende aftaler, når du har taget din nye 
installation fra Kalundborgegnens Antennelaug i 
brug. Derfor skal der ikke tages hensyn til en be-
stemt skæringsdato.
Prisen på nye installationer er halveret i de områ-
der, hvor vi uden ekstraomkostninger har forsy-
ningsmulighed. 
Ved kontakt til Antennelauget Stejlhøj 23, tlf.: 
59561570, kan prisen oplyses helt uforpligtende. 

Gentilslutning
Det kalder vi det, når der har været fællesantenne 
på adressen før. Pris: 660 kr. 

Grundpakken 
Betalingskanalerne TV 2, TV 3, DK 4 og Kanal 5 
er med i grundpakken til 158,00 kr. pr. måned. Ud 
over betalingskanalerne indeholder grundpakken 
også seks licensbetalte DR kanaler, TV 2 Øst og 
TV 2 Lorry, samt 8 nabolandskanaler. Alle kanaler 
sendes digitalt. 

Internet
Det er nu muligt på private adresser, at vælge in-
ternet uden TV. Spørg om denne mulighed på Kon-
toret Stejlhøj 23.
Oprettelse af Ka-net (internet) sker altid til 0 kr. 
Der findes stadig få adresser hvor der er brug for 
oprettelse af datastik med tekniker. Dette udføres 
også til 0 kr. men det er en forudsætning, at der er 
fællesantenne installeret på adressen.
Nye antenneinstallationer udføres altid med data-
stik, også selvom datastikket ikke skal benyttes fra 
start.
50/10 Mbit til 199 kr. pr. måned er basis forbindel-
sen, men højere hastigheder kan leveres. Vælges 
f.eks. 100/15 øges prisen med 50 kr. til 249 kr. pr. 
måned.
Kabelrouter med trådløs forbindelse udleveres 
som standard til nye medlemmer, samt mulighed 
for 5 stk. e-mail adresser.

Support til TV og internet
www.ka-net.dk kan altid benyttes. 
Vælg: Kontakt os
Ønsker du at vi kontakter dig, er det vigtigt, at op-
lyse tlf. nr. På den måde kan evt. telefonkø sprin-
ges over.
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På tlf. 5956 1570 kan kontoret kontaktes mandag 
tirsdag og onsdag fra kl. 9:00 til 14:00
Kontoret på Stejlhøj 23 er åbent for personlig 
fremmøde mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 
kl. 9:00 til kl. 15:00
Fredag er kontoret lukket, men det er muligt at 
lave en aftale.
Selvbetjeningsportalen på tlf.: 59561570 kan be-
nyttes på alle tidspunkter uden for kontorets te-
lefontid. 

Opsigelse af Ka-net (internet)
Uden forudgående aftale gælder opsigelsen med 
omgående virkning, når modem eller kabelrouter 
og strømforsyning afleveres på kontoret Stejlhøj 
23.
Indbetalt beløb fra afleveringsdagen til udgangen 
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.

Opsigelse / afbrydelse af fællesantennen
Til udgangen af betalt kvartal, med 1 måneds var-
sel, kan fællesantennen afbrydes. Kontakt konto-
ret Stejlhøj 23 for nærmere aftale.

YouSee leje boks
Ny type boks fra YouSee, kan udleveres på konto-
ret Stejlhøj 23. Pris 30 kr. pr. måned. Oprettelses-
gebyr 0 kr. Bestilles boksen direkte hos YouSee, er 
der et forsendelsesgebyr på 99 kr. 
Medlemmerne som i forvejen lejer en Samsung 
boks fra YouSee til 108 kr. pr. måned, bedes selv 
kontakte YouSee på tlf.: 70704070, for at få ændret 
abonnementet og skiftet boksen. Vær opmærksom 
på hvilke produkter som er med i den gamle aftale.

Købe boks
DVB-C HD boks klar til kortlæser: 
På kontoret, Stejlhøj 23, kan du købe en digital 
boks for 700 kr. Denne boks er beregnet til at mod-
tage TV pakken digitalt på et TV, som ikke har en 
DVB-C tuner, eller som ikke kan modtage HD ka-
naler. På den måde får du alle kanalerne, uanset 
hvilket TV du har. Boksen kan også sammen med 
et CA modul (kortlæser) og kort fra YouSee benyt-
tes til at tilkøbe en enkelt - eller flere TV kanaler, 
helt på samme måde som i et nyere TV, hvilket be-
tyder at den også kan benyttes til Bland Selv TV 
pakke.

Tilføj TV kanal
Oven på grundpakken eller den TV pakke, du har, 
kan du vælge én eller flere kanaler. Alle kanaler 
i mellem- og fuldpakken kan købes enkeltvis, og 
der kan stadig ud over disse vælges mellem mange 
andre kanaler, som ikke findes i TV pakkerne.

For at tilføje en eller flere ekstrakanaler, skal der 
benyttes et CA modul (kortlæser) Pris 299 kr. samt 
et programkort. Ekstra kanaler kan kun ses på det 
TV hvor kortet er isat.
Ekstra kanaler, CA modul og kort bestilles 
hos YouSee på tlf. 7070 4070 og afregnes direk-
te til YouSee.

Bland Selv TV pakke
Mellempakken som indeholder 10 kanaler, kan 
ændres til at indeholde 10 kanaler som du selv 
vælger. Vælges Bland Selv mellempakken, er pak-
ken fra start tom, og du skal derfor vælge alle 10 
kanaler selv.
Prisen for Bland Selv mellempakken er den sam-
me som for den faste mellempakke.
Fuldpakken som indeholder 36 kanaler kan æn-
dres til at indeholde 36 kanaler som du selv vælger. 
Vælges Bland Selv fuldpakken, er pakken fra start 
tom, og du skal derfor vælge alle 36 kanaler selv. 
Prisen for Bland Selv fuldpakken er den samme 
som for den faste fuldpakke.
Ovenstående er tillæg til grundpakken som inde-
holder 25 kanaler. Kanalerne i grundpakken kan 
der ikke ændres på.
Opkrævning for Bland Selv sker fra Kalundborgeg-
nens Antennelaug og IKKE fra YouSee. Kvartalsvis 
opkrævning forud er gældende. 
VIGTIGT: Husstanden modtager alene grundpak-
ken, som kan ses på alle husets TV. Bland Selv pak-
ken som du vælger, kan kun ses på det- eller de TV, 
hvor et kort fra YouSee er isat, eller hvor der be-
nyttes en YouSee boks. (Boksen kræver ikke kort.)
Det første kort leveres til 0 kr. De næste kort ko-
ster 100 kr. pr. stk. og der kan max. udleveres 5 
kort pr. husstand. For at kortet kan isættes et TV, 
skal der benyttes et CA modul (kortlæser). Pris 
299 kr. pr. stk.
Bland Selv, CA modul og kort bestilles hos 
YouSee på tlf. 70704070.
CA modul og kort afregnes til YouSee. Kalundbor-
gegnens Antennelaug får besked fra YouSee, når 
Bland Selv er oprettet, og sender herefter faktura 
for produktet.
For den tekniske ændring til Bland Selv opkræver 
Antennelauget et engangsbeløb på 150 kr.

Nedgradering af TV pakke
Til udgangen af hvert kvartal, med 1 måneds var-
sel, kan TV pakken nedgraderes. Nedgradering er 
uden omkostning for det enkelte medlem. Husk at 
nedgradere til grundpakken, hvis din bolig ikke be-
nyttes, f.eks. når den står tom eller er sat til salg.

Opgradering til større TV pakke
Efter at vi har modtaget din indbetaling, opgrade-
res TV installationen på din adresse af vores tekni-
ker, senest efter 10 hverdage.
Pakkeskift til større TV pakke koster 450 kr.
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Når opgraderingen er udført, vil vores tekniker af-
levere en besked i din postkasse. På denne måde 
får du kanalerne på alle dine TV. Du skal ikke være 
hjemme. Teknikeren skal ud til din adresse, men 
ikke ind i din bolig.

TV kanaler på PC, mobil og tablet
De kanaler du modtager på dit TV, har du også mu-
lighed for at se på din PC, mobil og tablet. Denne 
mulighed følger med til 0 kr. 
(Gælder ikke for TV 2)
Se evt. mere på www.ka-net.dk 
Under punktet YouSee er der et direkte link til Op-
ret YouSee login. Husk at vælge foreningskunde.

Problemer med digital modtagelse
Ved problemer med TV modtagelse, kan forenin-
gens servicepartner JAC tilkaldes på telefon: 59 59 
50 22 eller du kan kontakte Antennelaugets kontor 
på tlf. 59 56 15 70 
Kontrolmåling af antennesignalet på din 
adresse, samt Indstilling af et TV udføres for 
300 kr.
Skal der udføres arbejde i din bolig, aftales omfang 
og pris med teknikeren.
Fejl udefra rettes uden beregning.

Fejlsøgning - gør det selv
Udelukkelsesmetoden er en rigtig god start. På 
kontoret, Stejlhøj 23, kan du låne og købe anten-
nekabler. Et lånt antennekabel skal kobles til der, 
hvor Antennelauget afleverer signalet, og sættes 
direkte til HD boks eller TV.
Har din bolig flere antennestik, er det nødvendigt 
med en antenneforstærker.
Forstærker med 4. udgange Pris 600 kr.
Forstærker med 8. udgange Pris 700 kr.
Begge kan købes på kontoret Stejlhøj 23.

Pris på antennekabel
1 meter dobbeltskærmet antennekabel med metal-
stik. Pris 95,00 kr. For hver meter, kablet forlæn-
ges, tillægges 15,00 kr. 
Priserne er inkl. moms.

Vedligeholdelse
Antennelaugets forsyningsnet og udstyr opgrade-
res løbende. Korte lokale afbrydelser kan i plan-
lagte perioder forekomme. 

SMS service
Hvis du vil være forberedt, når der er planlagt ser-
vice 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 www.ka-net.dk under driftsstatus.

SMS service for udlejere
Udlejere kan nu også tilmelde sig en SMS service, 
således at de i god tid kan blive informeret om 
nye priser for det kommende år, gældende for TV 
pakker, typisk grundpakken, da den for det meste 
opkræves sammen med huslejen. Prisen reguleres 
altid pr. den 1. januar og gælder hele året. Kontakt 
kontoret på telefon 59561570 for tilmelding.

IP fastnet telefon hos Ka-net / Evercall
Har du IP telefoni, kan du vælge at aktivere videre-
stilling til din mobil.
Ved manglende svar:
Dette betyder, at du skal tage din IP fastnet tlf. in-
den for 30 sekunder- eller en anden tid som du selv 
kan bestemme. Gør du ikke det, viderestilles den 
automatisk til din mobil.
Ved manglende forbindelse:
Opkaldet viderestilles hvis dit internet mangler, el-
ler hvis der mangler strøm i din bolig. Det samme 
gælder hvis udstyret er nedtaget, evt. i forbindelse 
med renovering eller flytning.
Ved optaget:
Er din tlf. optaget, kan kaldet også viderestilles til 
din mobil. Dette skal gøres med omtanke, da det 
jo ikke er muligt at tale i to telefoner på en gang. 
Fordelen er, at indtalte beskeder altid indtales på 
din mobil. Du vil på den måde altid kunne høre de 
beskeder som indtales, uanset hvor du er.
Vælger du ovenstående, skal du være opmærksom 
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.
Har du Fri tale Danmark til 79 kr. pr. måned, er 
det underordnet om du besvarer opkaldet på din 
fastnet, eller får opkaldet viderestillet til din mobil. 
Prisen er den samme.

Svebølle
Den 1. juli 2016 er Svebølle en del af Kalundborg- 
egnens Antennelaug. Forbindelsen sker gennem 
en fiberforbindelse mellem Kalundborg og Svebøl-
le. 
Mange medlemmer i Svebølle har oplevet at blive 
faktureret fra YouSee, også efter den 1. juli 2016, 
hvilket selvfølgelig er en fejl når det gælder TV 
og bredbånd. Er du en af dem, så kom med doku-
mentation (faktura), så hjælper vi med at afklare 
problemet.
På kontoret, Stejlhøj 23, hjælper og vejleder vi 
gerne med de udfordringer, der måtte være i for-
hold til TV og internet. Du kan altid 
trygt kontakte os.

Ivan Thygesen
Forretningsfører
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En lille betalingsadvarsel for med-
lemmer som skifter fra e-mail fak-
turering til Betalingsservice.

Det glæder mig, at rigtig mange har 
tilmeldt sig e-mail fakturering eller 
Betalingsservice, hvilket sikrer jer la-
vest mulige omkostninger ved faktura 
betaling.

Det viser sig dog, at hvis I ønsker at 
skifte fra e-mail fakturering til Be-
talingsservice, så sker dette IKKE 
automatisk, ved at I tilmelder jer selv 
direkte hos Betalingsservice. Vores 
system, har ikke integreret en løsning, 
som selv kan finde ud af, at I tilmelder 
jer Betalingsservice og derved afmel-
der e-mail fakturering. Det er derfor 
vigtigt, at I giver os direkte besked 
enten via telefon 59561570 eller pr. 
e-mail kontor@ka-net.dk hvis I ønsker 
at skifte fra e-mail fakturering til Beta-
lingsservice. Modtager vi ikke denne 
meddelelse fra jer, vil I fortsat mod-
tage faktura på e-mail, selvom I selv 

har tilmeldt jer Betalingsservice. Det 
er derfor vigtigt, at I fortsat betaler 
fakturaen manuelt som I modtager via 
e-mail fakturering, indtil vi aktiverer 
Betalingsservice i vores system, eller I 
gør det via selvbetjeningen https://mit.
ka-net.dk.
 
Så længe fakturaen modtages på 
e-mail skal den betales manuelt, 
først når den står på Betalingsser-
vice oversigten betales den auto-
matisk og I modtager ikke faktu-
raen på e-mail.

Vi ønsker selvfølgelig ikke at der skal 
påføres rykkergebyr, grundet for sen 
betaling som skyldes misforståelser, 
dem vil vi meget gerne undgå.

På forhånd tak og I ønskes 
alle en dejlig sommer!

Med venlig hilsen
Den hjælpsomme bogholder,

Jette Bøgvad

Kære medlemmer.

Optag dine  

favori�er

Find det,  

du gik glip af

Se film  

og serier

Nem adgang til

valgfrie tv-kanaler 

Se tv på din måde
Morgen-tv om a�enen ... eller omvendt?  

Nu slipper du for at indre�e dig 

e�er sendetider, der ikke passer ind i 

dine planer. 

Med den nye tv-boks fra YouSee kan du 

nemlig se dine yndlingsprogrammer, 

lige når det passer dig. Du kan også 

sæ�e nyhederne på pause, hente en 

kop kaffe, og se videre, hvor du slap. 

Eller hvad med at optage et afsnit af 

familiens yndlingsserie til en regnvejrs-

dag? Det er bare nogle af de muligheder, 

du har med den nye tv-boks. 

Prøv selv
Besøg Kalundborgegnens Antennelaugs 

butik på Stejlhøj 23 og få tv-boksen med 

hjem med det samme, eller ring og bestil 

på 59 56 15 70.

Sæt dit 

tv på pause

Start 

programmer forfra

YouSee tv-boks kræver tv fra din forening samt internetadgang. Alle priser er 
v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./regning v/BS) 
og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.)

Prøv den nye tv-boks

Første måned

0,-
Here�er fra 30 kr./md.
Forsendelse 0 kr. ved køb 

hos Kalundborgegnens 

Antennelaugs butik.

Ingen opre�else eller binding. 

Kig forbi Kalundborgegnens Antennelaugs butik eller se mere på www.ka-net.dk.dk
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Det mest tilbagevendende spørgsmål i vores support er ”Hvorfor er mit Wi-Fi så dårligt?”.
Det kan skyldes rigtig mange ting, men i de fleste tilfælde skyldes det miljøet udstyret sidder i. Wi-Fi 
forstyrres af stort set alt fra metal, glas, spejle, mikroovne, andre trådløse netværk, bluetooth enheder, 
babyalarmer, trådløse telefoner, kameraer, samt kraftige beton vægge og alukraft i etage adskillelser, 
lige så vel som en dårlig placering af routeren giver dårlig dækning og derfor nedsat hastighed på 
internetforbindelsen.
Vi er dog meget opmærksomme på dette stigende problem og bruger derfor meget tid på at finde den 
rigtige kabelrouter med det bedst mulige Wi-Fi indbygget, vi kan udlevere til vores medlemmer. I større 
huse og huse med f.eks. to plan, kan vores kabelrouter ikke altid dække hele huset og derfor kan det 
være nødvendigt at tilkøbe ekstra udstyr, som kan udvide den trådløse dækning.
For at hjælpe vores medlemmer bedst muligt med dette, har vi købt nogle enheder hjem, som kan 
udvide dækningen af trådløse netværk. Det er et lille access point som man sætter til den udleverede 
kabelrouter fra Ka-net via et kabel. Efter tilslutning af access pointet, vil den alene stå for udsendelsen 
af trådløst netværk. Hvis der er brug for yderligere dækning kan der tilsluttes op til 3 ekstra af disse 
enheder i alt, og de vil alle sammen snakke internt sammen trådløst og lave ét stort MESH netværk, 
med ”seamless handover”, hvilket løst kan oversættes til glidende overgang. Det betyder at hvis man 
går fra den ene ende af huset til den anden, mens man bruger sit Wi-Fi, så vil man ikke kunne mærke 
overgangen mellem de forskellige access points og derfor ikke miste forbindelsen, selvom man bevæ-
ger sig mellem flere access points.
Access pointet vil kunne lejes af alle vores medlemmer for 20 kr. pr. enhed pr. måned.

Installationstips af Wi-Fi generelt
• Tænk over placeringen
• Metal, glas, spejle, vand absorberer trådløse signaler
• Om muligt op fra gulvet
• Undgå badeværelser
• Undgå køkkener (Mikroovne)

Internethastigheder:
50/10 Mbit internet  Fair use pr. md. = 2000 GB. Pris: 199 kr. pr. md.
100/15 Mbit internet Fair use pr. md. = 3000 GB. Pris: 249 kr. pr. md.
200/20 Mbit internet Fair use pr. md. = 4500 GB. Pris: 299 kr. pr. md.
300/30 Mbit internet Fair use pr. md. = 6000 GB. Pris: 349 kr. pr. md.

Udfordringer med hurtige internethastigheder:
Med de hurtige hastigheder, vi giver mulighed for at vælge, følger der desværre også nogle udfordrin-
ger med – nemlig kapaciteten og hastigheden på de enheder der tilsluttes. 
Ældre og langsomme PC’ere vil have problemer med at udnytte hele hastigheden selv, da de i mange 
tilfælde har et 10/100 Mbit netkort i, hvilket allerede der, vil begrænse forbindelsen til under 100 Mbit, 
selvom PC’en er tilkoblet via kabel. Løsningen er et netkort, der kan håndtere gigabit hastigheder. En 
anden ting ved ældre PC’ere er, at de i mange tilfælde har en mekanisk harddisk siddende, som ikke 
er i stand til at skrive dataene du modtager hurtigt nok ned på harddisken. En løsning kan være en ny 
harddisk med flash-teknologi - SSD.
Derudover anbefaler vi et trådløst netkort, der har den nyere AC-teknologi, for at de kan håndtere de 
hurtige hastigheder.
Smartphones og tablets har ligeledes problemer med at kunne håndtere de hurtige hastigheder, både 
fordi de ikke har samme regnekraft, men også deres sende- og modtageudstyr, er ikke lige så kraftigt, 
som i en PC.

Er internet over COAX en død teknologi?
Der er en opfattelse hos flere af vores medlemmer at internet over COAX (antennekabel) er en død tek-
nologi og fremtiden ligger i fiber internet. Det er langt fra tilfældet, da der stadig er masser af fremtid 
og hastighed at hente i internet over COAX.

Nyt fra internetafdelingen
Wi-Fi
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Vores nuværende platform
Når man snakker internet over COAX, benytter vi os af en teknologi der hedder DOCSIS. DOCSIS 
er blevet brugt i hele verden i 20 år og er blevet videreudviklet over flere omgange. Her i foreningen 
startede vi ud med DOCSIS 1.1 og siden da har vi opgraderet flere gange og sidst til DOCSIS 3.0 i 2010, 
som vi stadig kører med i dag.
Vores DOCSIS 3.0 platform, er siden 2010 blevet udbygget flere gange, for at kunne tilgodese den sti-
gende mængde af båndbredde. Dette er blevet gjort ved at udbygge vores CMTS (hovedrouter), så den 
kan håndtere flere up- og downstream kanaler, opgradering af vores HFC-net (Hybrid fibre-coaxial), 
samtidigt med at vi har lavet opgradering af vores infrastruktur.
Vores HFC-net består af sendeudstyr i vores hovedstation, der via fiber, sender internet ud til vores 
optiske fibernoder (også kaldet øer) og derfra går vi fra fiber til COAX, ud til forstærkere der er endnu 
tættere på vores medlemmer i de forskellige områder.
Opgraderingen af vores HFC-net skal forstås på den måde at vi har mindsket antallet af brugere pr. 
fibernode, så der er færre brugere til at dele det gennemløb af data som hver fibernode tillader.
Som det ser ud lige nu, har vi over 50 fibernoder, der hver især har et maksimalt gennemløb af data på 
800 Mbit/s. I nær fremtid og uden nogen videre opgradering af vores HFC net, vil hver ø få et maksimalt 
gennemløb af data på 1200 Mbit/s. Vores finmasket fordeling af båndbredde sikre at vores medlemmer 
vil opleve en garanti for at den angivne båndbredde også vil være tilstede.
Ingen af vores fibernoder er i nærheden af halvt belastet på nuværende tidspunkt, selv når vi rammer 
spidsbelastningstidspunkter. 

Fremtiden inden for COAX
DOCSIS 3.1
Vi er allerede begyndt at planlægge det næste skridt i vores fremtidsplan for at kunne sikre vores 
medlemmer lynhurtige internetforbindelser, der følger med det stigende forbrug af båndbredde og det 
betyder at opgradere vores platform til DOCSIS 3.1.
DOCSIS 3.1 er en nyligt udviklet teknologi der åbner op for endnu hurtigere hastigheder over COAX, både 
upload og download. Til sammenligning i forhold til DOCSIS 3.0, får hver fibernode ca. tidoblet deres maksi-
malt gennemløb af data, til deling imellem det samme antal brugere som vi har ved DOCSIS 3.0.

Nedenstående kan godt blive en anelse teknisk. =)
DOCSIS 3.1 opnår højere gennemløb af data ved hjælp af avancerede signalproces teknikker for bedre 
at udnytte frekvensspektrummet og ved at øge det tilgængelige spektrum til up- og downstream data-
overførelse. 
Ved hjælp af forbedringerne i fejlkorrektionsteknologi er DOCSIS 3.1-standarden i stand til at udnytte 
højere modulering til dataoverførsel. DOCSIS 3.1 understøtter 4096 QAM med den fremtidige mulighed 
for at skalere op til 16384 QAM, mens DOCSIS 3.0 er begrænset til 256 QAM. Dette betyder en mere 
effektiv dataoverførsel. For at illustrere dette kan man bruge en sammenligning mellem forskellene i 
transport af passagerer i en bil i forhold til den store kapacitet på en bus, hvor bussen er mere effektiv 
på grund af evnen til at medbringe flere passagerer. 
En anden væsentlig forbedring i DOCSIS 3.1 er brugen af Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM). OFDM muliggør meget mere data, der kan pakkes i samme frekvensspektrum end den nu-
værende anvendte Single Carrier Quadrature Amplitude Modulation (SC-QAM) i DOCSIS 3.0. OFDM 
er en gennemprøvet teknologi, der allerede nu anvendes i Wi-Fi og LTE-mobilnetværk og nu også an-
vendes i DOCSIS 3.1-kabelnetværk. Ved hjælp af OFDM er en strøm af data opdelt i flere strømme og 
transmitteret samtidigt på flere frekvens sub-carrier, hvilket tillader, at mere data transmitteres på det 
samme frekvensbånd. Du kan sammenligne DOCSIS 3.0 med en motorvej med afstand mellem baner-
ne for at undgå forstyrrelser, i forhold til DOCSIS 3.1, der har mere tætpakket kørebaner uden behov 
for afstand, hvilket gør det muligt for mere trafik at passere gennem med en højere hastighed uden at 
forstyrre de omkringliggende baner. 
Ovenstående viser at fremtiden for COAX på ingen måde ser sort ud når det kom-
mer til at tilbyde vores medlemmer hurtigere hastigheder. I dag er DOCSIS 3.1 
standardiseret til 10 Gigabit (QAM4096), men udviklingen fortsætter naturligvis 
som beskrevet ovenfor. Teknologien vil som med øvrige teknologier skulle under-
støttes af en fornuftig udbygning fra infrastruktu-
ren til medlemmerne sådan at jagten på bedst mulig 
hastighed ikke blot bliver teknologi teori, men også 
sikrer medlemmet en reel forøgelse af båndbredden.

Christian Frandsen
Ass. systemadministrator

 Antenne Juli 2017.indd   13 16/06/17   13.25



 Antenne Juli 2017.indd   14 16/06/17   13.26



VIGTIG INFORMATION FRA DIN ANTENNEFORENING

Se hvordan
på de følgende sider... 15

 Antenne Juli 2017.indd   15 16/06/17   13.26



16

 Antenne Juli 2017.indd   16 16/06/17   13.26



17

 Antenne Juli 2017.indd   17 16/06/17   13.26



18

 Antenne Juli 2017.indd   18 16/06/17   13.26



 Antenne Juli 2017.indd   19 16/06/17   13.26



20

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug. 
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesanten-
neanlæg 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 - dog mod veder-
lag - levere TV og /eller internetsignaler til andre anten-
neforeninger.

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 gæl-
dende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapacitet gi-
ver mulighed herfor, og at der er økonomisk baggrund 
for at føre tilslutningsledninger frem, således at tilslut-
ning kan finde sted. Det er en forudsætning, at tilslut-
ningsafgiften 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 vedligeholdel-
sesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1. Udlejnings-
ejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert 
lejemål, der kan tilsluttes antennelauget. Bidraget fast-
sættes 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 helt eller delvis, når medlemmet/bruger ved 
brev har fået 14 dages 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 lau-
gets omkostninger ved afbrydelse, herunder eventuelle 
sagsomkostninger, er betalt. Alle årsbidrag, afgifter, ge-
byrer 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 kanaler der herefter skal udsendes over nettet 
udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalfor-
samling ikke fremføres forslag om enkelte kanaler til 
beslutning.

Ved sammensætning af den samlede kanalpakke er 
det bestyrelsens pligt at sammensætte denne således, at 
der, ud over de kanaler 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 Antennelau-
get herunder eventuel restgæld på anlægget, med min-
dre den nye ejer skriftligt over for lauget har forplig-
tet 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 af-
holder de dermed forbundne udgifter til anlæg, drift og 
vedligeholdelse.

Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige bi-
drag 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 kommune.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af besty-

relsen 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 bud-
get for det kommende år er fremlagt. Såfremt antenne-
lauget driver en informationskanal, finder indkaldelse 
samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt 
oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til års-
bidrag.

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 ind-
hold gengives i infokanalen.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfat-
ter:
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 bestyrelsesmedlemmer, 

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 besty-
relsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne 
kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsam-
ling 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 sam-
me regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære 
generalforsamlinger.

Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt 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 ge-
neralforsamling, herunder forslag til kandidater til be-
styrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. februar.

Hver tilsluttet husstand har én 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 ud-

arbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. 
Derefter godkendes og underskrives referatet af diri-
genten og bestyrelsen.

§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlem-
mer.

Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffeat-
test.

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 medlemmer, 
hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren. 

Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to gene-

ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der valgt som 
1. suppleant. Den indtrædende indtræder i den udtræ-
dendes valgperiode.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af 
bestyrelsen er til stede.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almin-
delig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende.

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

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden 
nærmere 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 laugets 

protokol.

§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke 
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af ge-
neralforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i 
§ 8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget ophæ-
velse 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 af-
sendelse 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 ophørstids-
punktet værende medlemmer.

Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamlin-
gen - onsdag den 12. marts 2014.

Kalundborg marts 2014
Bestyrelsen for Kalundborgegnens Antennelaug.

Version: 16-04-2015
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Aftalevilkår
for INTERNET hos

Kalundborgegnens
Antennelaug

1.0 Generelle bestemmelser:
1.1   Tilslutningen til og brugen af inter-

net og andre ydelser via Kalundbor-
gegnens net (Ka-net) kræver, at man 
er medlem af Antennelauget. Tilslut-
ningen følger adressen på samme 
måde som Radio- og TV -tilslutnin-
gen.

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 bruge-
ren og dennes husstand. Brugeren 
må ikke give andre adgang til, at be-
nytte tilslutningen. 

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

1.5   Tilslutningen må ikke anvendes til 
erhvervsmæssige formål. 

2.0 Tilslutningen:
2.1  Tilslutningen etableres via en kabel-

router, som alene leveres/ejes af Ka-
lundborgegnens Antennelaug. Der 
må ikke foretages indgreb i kabel-
routeren. Eventuel netkortinstallati-
on er Ka-net uvedkommende.                         

  Installationen omfatter op til 10 
meter antennekabel for forbindelse 
mellem kabelrouter og antenne-in-
stallationen. Skal der foretages an-
dre ændringer eller gennemboringer 
i installationen end udskiftning af 
1. stikdåse, sker dette for egen reg-
ning.

2.2  Tilslutningen tildeles IP-adresser 

dynamisk. Disse er offentlige, ud-
byder uafhængige, IP-adresser. Fast 
IP-adresse kan tilvælges.

  Medlemmet får udleveret en kabel-
router med mulighed for trådløst 
netværk. Ønskes egen router tilslut-
tet, skal kabelrouter konfigureres til 
bridge-mode. Dette kan ske i selvbe-
tjeningsportalen eller ved henven-
delse til kontoret.

  Konfiguration af egen trådløs router 
skal foretages af bruger selv. Bruger 
er til enhver tid forpligtet til at be-
skytte sit net mod uautoriseret brug 
fra tredje part. 

2.3  Ved brug af trådløse netværk er bru-
ger til enhver tid forpligtiget til at 
sikre dette forsvarligt, mod uautori-
seret brug fra tredje part.

2.4  Brugeren er selv ansvarlig for at 
beskytte sine data ved password 
og / eller firewall, således, at uved-
kommende 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 tilslutningen. Ka-net har ret 
til at foretage inspektion af tilslut-
ningen.

4.0 Fejlafhjælpning:
4.1  Brugeren kan anmelde fejl eller 

driftsforstyrrelser på den af Ka-net 
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oplyste serviceadresse for den på-
gældende ydelse. Ka-nets service-
partner vil påbegynde afhjælpning 
indenfor normal arbejdstid uden 
ugrundet ophold. Såfremt brugeren 
begærer fejlafhjælpning, som kan 
henføres til fejl eller mangler i bru-
gerens eget udstyr, eller til bruge-
rens fejlagtige anvendelse af tilslut-
ningen, betales servicevederlag til 
servicepartneren i henhold til gæl-
dende 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 forbin-
delse. Ka-net vil dog snarest herefter 
meddele brugeren om lukningen og 
årsagen hertil, såfremt et gyldigt te-
lefonnr. er os i hænde. Følgende for-
hold anses bl.a. for væsentlig mislig-
holdelse: 

5.1.1  Brugeren undlader rettidigt at opfyl-
de sine betalingsforpligtelser i hen-
hold til abonnementsaftalen.

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

5.1.3  Brugeren opsætter private servere 
eller foretager konstant download af 
data, da sådanne og tilsvarende akti-
viteter kan overbelaste den tilstede-
værende båndbredde.

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

6.0  Betalinger:
6.1  Takster og årsabonnement fremgår 

af abonnementsaftalen. Ka-net har 
ret til med 1 måneds varsel, at æn-
drer priser eller betalingsform med 
virkning fra starten af det næstføl-
gende kvartal. Ændringer meddeles 
brugeren via e-mail, brev, infoka-
nalen eller på anden betryggende 
måde.

6.2  Abonnementsprisen er en fast årlig 
afgift, der betales for 3 måneder ad 
gangen forud.  Den 1. jan., 1. apr., 1. 
juli, og 1.okt. Første betaling gælder 
fra tilslutningen indtil udgangen af 
kvartalet, hvor tilslutning har fundet 
sted. Betalingen kan tilmeldes Beta-
lingsservice eller automatisk kortbe-
taling.

6.3  Tilslutningsafgift betales forud, eller 
efter aftale. Når betalingen er mod-
taget, ordres teknikeren. Installati-
onen udføres indenfor 10 arbejds-
dage, med mindre medlemmet selv 
ændrer aftalen med teknikeren, eller 
medlemmet ikke svarer på det oply-
ste telefon nr.

  Øvrige betalinger der fremgår af 
abonnementsaftalen, er forfalden 
til betaling efter sidste frist som er 
påstemplet den enkelte faktura, nor-
malt 10 dage efter udstedelse af fak-
tura.

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

7.1.1  Driftsforstyrrelser i tilslutningen, 
som kan henføres til normal service 
og vedligeholdelse af anlægget.

7.1.2  Brugerens anvendelse af tilslutnin-
gen, eller at resultatet heraf ikke 
opfylder brugerens behov eller for-
ventninger. 

7.1.3  Direkte og indirekte tab som bruge-
ren måtte lide. 
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7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen. 

7.1.5  Tab opstået som følge af manglende 
adgang til tjenester eller informati-
on 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 bru-
geren har anvendt udstyr, som ikke 
er leveret eller godkendt af Ka-net 
eller, brugeren har foretaget indgreb 
i tilslutningen. 

7.1.7  De data, som passerer via anlægget 
og tilslutningen. Brugeren er ansvar-
lig for, at tilslutningen samt de data 
der overføres via tilslutningen, ikke 
krænker gældende lovgivning.  

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

7.1.9  Force majeure

7.2  Ved data kriminalitet udøvet via Ka-
net, vil forespørgsel fra politiet eller 
anden tilsvarende myndighed, med-
føre udlevering af brugers navn og 
adresse som anført på denne kon-
trakt.

  Brugeren skal skadesløsholde Ka-
net for ethvert krav fra tredjemand, 
som måtte blive rettet mod Ka-net 
som følge af brugerens brug af til-
slutningen. 

7.3  En part er ikke ansvarlig for mislig-
holdelse af forpligtigelser i henhold 
til aftalen, såfremt misligholdelsen 
skyldes forhold udenfor vedkom-
mendes 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 sig-
nal. Ka-net påtager sig intet ansvar 
for uvedkommendes adgang til bru-
gerens data og systemer.

7.5  Brugeren er selv ansvarlig for alle 
eventuelle fejl og omkostninger op-
stået i relation til bestilling af ydel-
ser via internettet og brug af beta-
lingssystemer tilknyttet internet.

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

dre aftalevilkårene, herunder tekni-
ske specifikationer samt funktioner, 
som tilslutningen giver brugeren 
mulighed for at anvende. Ændrin-
ger af tekniske specifikationer og 
funktioner kan til enhver tid gives til 
brugeren på Ka-nets hjemmeside og 
/ eller infokanalen.

9.0 Aftalens løbetid: 
9.1  Aftalen kan af hver af parterne op-

siges. Opsigelsen er gældende, når 
kabelrouter inkl. strømforsyning og 
netværkskabel er returneret. Ud-
styret sendes til, eller afleveres hos 
Kalundborgegnens Antennelaug, 
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis 
dette ikke sker, opkræves betaling 
for udstyret til dagspris.

9.2  Forudbetalt kontingent som dækker 
perioden fra aflevering af udstyr til 
udgangen af betalt kvartal refunde-
res. Oplysning om bank og konto-
nummer er nødvendigt.

10.1 Øvrige bestemmelser:

10.1  Enhver tvist mellem parterne skal 
afgøres ved retten i Holbæk.                                 

10.2  Abonnenten opnår ingen rettigheder 
over IP-adresse, ophavsretslig be-
skyttede værker, tekniske løsninger, 
anlægget eller tilslutninger, bortset 
fra hvad der udtrykkeligt fremgår af 
aftalevilkårene.

 Version: 26.10.2016
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Priser
for året 2017

Version 15.06.2017
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Kanaloversigt
2017

Version 15.06.2017

 Antenne Juli 2017.indd   26 16/06/17   13.26



27

Oplæsning af undertekster 
og tilvalg af undertekster
Oplæsning af undertekster på DR1, tilvalg af undertekster på DR, synstolkning på DR1 
og tegnsprogskanalen.

1. Oplæsning af undertekster på DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn
  For at få underteksterne læst op, skal man vælge at se DR1 på tvillingekanalen DR-

1Syn. Det samme gælder DR2Syn og DR3Syn.
  På DR Syn er den almindelige DR lyd, men når der sendes fremmedsprogede pro-

grammer med undertekster bliver undertekster automatisk læst. De oplæste under-
tekster kommer på hver gang, der optræder et fremmedsprog i et indslag eller et helt 
program med undertekster. Oplæsningen sker samtidig med, at undertekster optræ-
der 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:

  DR 1 - TTV side 398   DR 2 - TTV side 397

  DR 3 - 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. DR Synstolkningskanalerne ligger på kanalplads 890, 891 og 892 
  Hvis der er lavet synstolkning til et program, kommer det ekstra lydspor automatisk 

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

Internethastigheder:
50/10 Mbit internet Pris 199,- kr. pr. md.
100/15 Mbit internet Pris 249,- kr. pr. md.
200/20 Mbit internet Pris 299,- kr. pr. md.
300/30 Mbit internet Pris 349,- kr. pr. md.

Med abonnementet følger
5 GRATIS e-mailadresser

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

ka-net.dk
PRISER FRA

KUN.......199,-

Udgivet i JULI 2017 af:

Kalundborgegnens
Antennelaug
Oplag: 9.600 ex.

Layout:
Carsten Hansen,
Sjællandske Medier

Tryk:
Midttryk, Tølløse

Ansvarlig for udgivelsen:
Kontoret, Stejlhøj 23

Forsidefoto: Carsten Hansen 

JULI · 2017
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Se flere abonnementer 
på www.ka-net.dk

KA-telefoni leveres af

Mere info: Tlf. 44 40 40 40, service@evercall.dk, www.ka-net.dk 

Gratis
mødetelefon*)

*)   Du betaler kun din almindelige  
 mobiltakst dvs. ingenting, hvis  
 du f.eks. har fri tale.
**)  Mødetakst hos du-ved-hvem.

Det er dyrt at holde et 
telefonmøde: 180 kr. pr. time 
- pr. deltager! **)

På

er det gratis!

Hold dit  
næste møde på

telemødet.dk

mindelige 
nting, hvis 

-ved-hvem.

.dk
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