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TEDEREN /".
Når du som medlem af Kalundborgegnens
Antennelaug sidder med dette blad i hånden, er
der sket temmelig meget siden sidste blad i okto-
ber 2009. leg vil her prøve at ridse begivenheder-
ne op.

I 2007 begyndte vi forhandlinger med YouSee
kabel tv om en ny kontrakt på levering af pro-
grammerne digitalt. Resultatet af disse forhand-
linger blev, at vore medlemmer fik adgang til,
mod betaling af programkort og digitalmodtager,
at kunne modtage de programmer, vi havde i den
store pakke digitalt, men ikke dem i den lille
pakke. Aitså en ekstra udgift til noget, de fleste
syntes, de betalte for i forvejen. Efterhånden,
som der blev adgang til flere og flere programmer
digitalt, og vi ikke havde plads til det på kabelnet-
tet, måtte der ske noget. Vi opsagde vores aftale
med YouSee til genforhandling. De efterfølgende
fbrhandlinger resulterede i den løsning, vi har
indført nu, og gav anledning til, at Yousee måtte
ændre samtlige deres tv- pakker. At vi fik den løs-
ning, vi har nu, hvor alle med flere digitale w-
apparater ikke behøver kort og kan se alle de pro-
grammer, der betales for, digitalt ukodet, er vi i
bestyrelsen rigtig glade for. Nu er det jo den
"gamle" fællesantenne, vi har fået tilbage, da den
virker overalt i huset, hvor man har tv-stik og et
tv med DVB-C tuner, også uden programkort.
Kun, hvis man vil have noget ekstra digitalt, skal
der kort til samt ekstra betaling.

Den nye løsning har også hos os selv givet meget
ekstra arbejde. Hos kassereren skulle der lægges
et budget med de nye priser, hos servicefirmaet
skulle ændringerne beregnes, og kabelnettet
skulle opgraderes. På kontoret skulle bogholderi-
et sættes op til administrationen af den nye mel-
lempakke. Vi skulle sørge for at få annonceret om
ændringerne, der ville blive de stØrste i
Antennelaugets historie.
Annonceringen er sket i Kalundborg Folkeblad og
Kalundborg N!.t 2 gange med en helside hver
gang.

Prismæssigt er den nye programsammensætning
med 50 digitale tv programmer, af dem 38 ana-
logt, blevet billigere, end det ville have været for
os at beholde den programsammensætning, vi
havde, med tilføjelse af de nye programmer, der
er kommet til det sidste år. Selv om vi fik en sod
pris på den nye sammensætning, har program-
udbyderne som sædvanligt strammet grebet om
købernes pengepung, hvilket betyder, at prisen
på fuldpakken for år 2010 er på 3.520 kr. årligt,
mod 3.I25 sidste år.

Det, medlemmerne har fået fbr en stigning på
395 kr. årligt, er: 6dren - TV3 puls - Canal 9 - DR
kultur - DR Ramasjang - DR HD og Øst kana-
len. I alt er der nu adgang til 50 tv kanaler digitalt
ukodet på alle boligens digitale tv Prisen på 398

kr. i kortafgift pr. tv pr. år til YouSee kan spares
væk. Det er en lille fortjeneste til medlemmerne
på 3 kr. pr. år for blot 6t digitalt tV selvom der er
mange flere tv-programmer.

Priser og programmer kan ses på vores hjemme-
side, www.ka-net. under KA-TV samt i dette blad.
De programmer, der kan ses i Kalundborg, er nu
de samme som på etYouSee net. Det vil sige, at
der ingen begrænsninger er i Kalundborg i for-
hold til det, som YouSee kan levere; alt er tilgæn-
geligt. Nu skulle man også tro, at priserne er de
samme. Det er de IKKEI Kalur-rdborgegnens
Antennelaug er stadig langt billigere, da vi selv
drifter hele kabelnettet. Samtidig har vi fået
mulighed for et antal nye muligheder, f.eks.
"Start forfra" og "DR Arkiv'l samt "Cinema", hvor
man kan leje film for 24 timer ad gangen. Få en
brochure om de ekstra muligheder på kontoret
eller se på YouSees hjemmeside,

Overgangen til det nye system gik smertefrit. Vi
var færdise efter to timer. Men så har der været
utallige rådio-, w- og videoapparater, der alle
sammen skulle omstilles. Vi er godt klar over, at
det er besværligt for medlemmerne, og at det
også kan være en udgift for nogen. Men vi håber,
at det kan kompenseres med alt det nye, der bli-
ver adgang til, og af den bedre billedkvalitet, vi
får med digitalt fv. Samtidigt overholder vi lovgiv-
ningen, som kræver, at der sendes digitalt, og
som giver mulighed for også at sende analogt til
fordel for de ældre modtagere.
Medlemmerne er velkomne til at henvende sig på
kontoret, hvis de har problemer med at modtage
tv- programmerne. På kontoret giver vi dig gerne
gode råd til at lØse problemet
Det, man evt. har købt ekstra på sit digitale kort,
er YouSees ansvar, men ikke dine installationer i
boligen. Disse er dit eget ansvar.

Januar kvartalsopkrævningen for tv fu ldpakken,
som en del lejere har modtaget til betaling I l.
januar, er på det beløb, der gælder for år 20I0.
Derfbr kommer der ikke, som der plejer, en regu-
lering af beløbsstørrelsen til april. Bestyrelsen
fremlægger i øwigt en beretning om tingenes til-
stand på den kommende generalforsamling, der i
år aflroldes onsdag den 17. marts
klokken 19.00 i Kalundborg Hallen. | -ø

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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INFORIT'IATION OM
NIYSTRUKTUR
Overgangen den 12. januar til den nye struk-
tur med 3 tv pakker digitalt ukodet og analogt
gik planmæssigt.
Opgraderingen af kabelnettet i hele dæknings-
området er blevet forsinket af den hårde vin-
ter. Dette betydea at en del af dem, som alene
modtager grundpakken, vil mangle program-
mer digitalt og analogt. De analoge program-
mer, som mangler, er dog programmer, som
ikke før har ligget i grundpakken, så derfor er
det ikke W programmer, som grundpakke bru-
gerne måske sarmer. De vil komme i løbet af
februar, men der kræves en ny søgning /
installation af programmerne på analoge tv
igen, når dette er på plads. Hold øje med w
infokanalen, som kun udsendes analogt. Når
opgraderingen er færdig, vil vi orientere
herom oå denne. Se listen her i bladet med
hvilke programmer, der skal kunne modtages,
i den tv pakke du abonnerer på. Vær opmærk-
som på forskellen i antal programmer med
digital og analog modtagelse og på MPEG2 for
digital og MPEG4 for HD Kanaler. Husk også
Netværks ID 00300 til YouSee boks og 00301 til
digital w med DVB-C tuner. (DVB-T tuner kan
IKKE benlttes på kabel w).

Problemer med modtagelse
på fællesantennen.
Den l. I 1.2009 startede en ny digital sender på
Gisseløre. De problemer, som de fleste kender
til med lang - og mellembølgesenderen, er nu
blevet nogen andre med den nye digitale sen-

Måden, som det opleves på, er, at der simpelt-
hen mangler digitale programmer på YouSee

boksen eller på det digitale tv. fusagen er som
regel, at antenne fordelings nettet i hjemmene
ikke er udført korrekt. Dette gælder også selv-
om det har virket fØr. I nogen tilfælde er det
set, at dt antennekabel direkte fra stikket i
væggen hen til boks eller tv kan være så dår-
ligt, at det giver problemer, også selvom det er
et færdiglavet kabel. Løsningen er i næsten
alle situationer et dobbeltskærmet antenneka-
bel med lukkede metalstik i enderne.
Man kan populært sagt sammenligne kabler-
ne med vandrør. Hvis der er hul i et vandrør,
løber der vand ud. Mangler der afskærmning
eller den rigtige styrke på signalet i antenne-

kablet, grundet deling til to eller flere tv uden
forstærker og dobbeltskærmede kabler med
metalstik, så kan den nye digitale sender på
Gisseløre sende signaler fra luften og ind i
kablerne med forstyrrelser til følge. Desværre

et problem som rigtig mange kabelanlæg
kommer til at slås med fremover, ikke kun i
Kalundborg, men mange steder i Danmark.

Fejlfinding uden teknikker.
Skaf et dobbeltskærmet antennekabel (kan

elt. lånes efter aftale, på kontoret Stejlhøj 23).

Sæt det til der, hvor antennelauget aflever sig-
nalet på adressen - og direkte ind i boks eller
tv. I næsten alle tilfælde vil det virke som det
skal nu. Gør det ikke det, kan foreningens ser-
vicefirma IAC kontaktes på tlf. 59595022. IAC
kan efter aftale kontrollere det signal, som
afleveres i den boks, der levere signalet til den
pågældende adresse. Hvis IAC kan komme ind
på adressen, når de er på stedet, kan det også
kontrolleres, om signalet, der afleveres i boli-
gen, er i orden, altså kontrol af stikledningen
på den private grund / bolig.
Herefter må den enkelte beboer / ejer selv

tage stilling til, af hvem og hvordan proble-
merne skal løses, specielt hvis der er flere stik
/ w tilslunet. Det kan sammenlignes med en
vandhane, der løber. Det er vandværket prin-
cipielt ligeglad med. Det er et mellemværende
mellem ejeren og ws smeden.
Ingen skal være i Mvl om, at det signal, vi
leverer, skal være i orden. De enkelte adresser
kan dog først komme i betragtning hos for-
eningens servicefirma JAC, når hele forsy-
ningsnettet er opgraderet og meldt ok på TV
infokanalen. Herefter kan de enkelte medlem-
mer med problemer kontakte JAC for en løs-

ning.

Skift til mindre tv pakke:
Dette kan ske med 2 måneders
varsel til udgangen af betalt
oeriode.
Skift til større tv pakke kan ske
efter behov.
Se prisblad her i bladet.

IuønThygesen
Forretningsfører.
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I{VORFOR HAR IEG IKKE
MODTAGET BIIIDET?
Selv om der gøres en stor indsats m.h.t. udbringning af vort blad, må vi fortsat
konstatere, at der sker )smuttere( afden ene eller anden grund.

Derfor vil jeg fortsat lægge antenneblade ud følgende steder:

O Kontoret
på Stejlhøj 23. Kalundborg - Se side 4.

o Kalundborg Folkeblad,
reklameafdelingen.

o Kalundborg Bibliotek.

o Ubby Bibliotek.

O Rørby Brugs.

O 'Iømmerup Brugs.
Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.

CAN Eil
GO BEYOND BORDERS





GODTI\[YT
I EttERITV[I)?

I en del år har vort udbud af TV-kanaler været tilgængeligt i 2 pakker -
en lille og en stor pakke. Forskellen i indhold i de 2 pakker var rimeligt
stor og springet mellem priserne var også udtalt. Ofte hørte jeg forskelli-
ge steder, at der var for lidt i den lille pakke, men at forskellen i pris for
at få noget mere med den store pakke var meget høj. Det er jo lidt svært
at tale sig til enighed i en sådan debat, da behovet for TV samt hvad
man kan / vil betale for at se fjernsyn også kommer ind i billedet. Det er
jo et faktum, at den lille pakke kostede under 1000 kr., mens den store
pakke havde sneget sig over 3000 kr.

Her fra begyndelsen af det nye år tilbyder foreningen så 3 pakker:
En grundpakke til 899,- kr.
En mellempakke til 2345,-kr.
En fuldpakke til 3520,- kr.

På foreningens analoge tv-infokanals tekst-TV side 202 og på forenin-
gens hjemmeside www.ka-net.dk samt andetsteds her i bladet vil man
kunne se indholdet af de 3 pakker.

Samtidig er det muligt at udvide de 3 pakker ved tilkøb af ekstra kana-
ler. Dette kan finde sted, hvis man abonnerer på mellempakken eller
fuldpakken hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Hvis denne mulighed lyder tiltalende, kontaktes YouSee på tlf. 80804040
for at få yderligere information. Vores forretningsfører, Ivan Thygesen,
omtaler også denne mulighed i et af sine indlæg her i bladet.

Med udvidelsen til3 pakker samt muligheden for at tilkøbe ekstra kana-
Ier er det vel ikke for meget at konkludere, at det nu er muligt at strikke
sammen et udbud af kanaler til priser, så det skulle dække om ikke alles
behov så godt derhen ad.

Mogens Houmøll.e
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.
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Aftalevilkar
for INTERNET hos
Kalundborgegnens

Antennelaug

r.2

1.3

1.0

l.l

t.4

1.5

2,0
2.1

Generelle bestemmelser:
Tilslutningen til og brugen af Internet og
andre ydelser via Kalundborgegnens net
(Ka-net) kræver, at man er medlem af
Antennelauget. Tilslutningen følger
adressen på samme måde som Radio- og

TV -tilslutningen.
Nærværende aftalevilkår er gældende for
brugerens tilslutning til Intemet og andre
data-ydelser via Kalundborgegnens
Antennelaugs kabelnet. (ka-net)

Tilslutningen er personlig for brugeren og

dennes husstand. Brugeren må ikke give

andre adgang til, at benytte tilslutningen.
Til abonnementet hører op til max. 5 stk.

e-mail adresser.

Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formå1.

filslutnlngen:
Tilslutningen etableres via et kabelmod-
em, som alene leveres/ejes af
Kalundborgegnens Antennelaug. Der må
ikke foretages indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstallation er Ka-Net

uvedkommende.
Installationen omfatter op til 10 meter
antennekabel for forbindelse mellem
kabelmodem og antenne-installationen.
Skal der foretages andre ændringer eller
gennemboringer i installationen end
udskiftning af l. stikdåse, sker dette for
egen regning.
Tilslutningen tildeles dn ip-adresse.

Denne er en fast offentlig udbyder uaf-
hængig ip-adresse.
Dette medfører, at hvis der skal tilsluttes
mere end dn enhed (PC, ip-telefon, m.v.)

skal dette foregå via en egen indkøbt rou-
ter. Konfiguration af router skal foretages

af bruger selv men Ka-Net vil i nogen

udstrækning være behjælpelig med dette
ved henvendelse til kontoret.

2.3 Ved brug aftrådløse 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 bes\tte
sine data ved password og / eller firewall
(anbefales), således, at uvedkommende
ikke kan komme ind på abonnentens
Pc'er.

3.0 Brug af tllslutnlngen:
3.1 Brugeren er forpligtiget til ikke at anven-

de 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
tilslutningen.

4.0 Fellafhlælpnlng:
4.1 Brugeren kan anmelde fejl eller driftsfor-

st1'rrelser på den af Ka-net oplyste servi-
ceadresse for den pågældende ydelse.

Ka-nets servicepartner vil påbegynde
aftrjælpning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren
begærer fejlaftrjælpning, som kan henfø-

res til feil eller mangler i brugerens eget

udstyr, eller til brugerens fejlagtige
anvendelse af tilslutningen, betales servi-
cevederlag til servicepartneren i henhold
til gældende takster på samme måde som
ved TV og radioforsyningen.

4.2 Hvis brugeren tilslutter udstyr som med-

fører fejl på anlægget kan ka-net igang-

sætte fejlsøgning og udbedring. Brugeren
hæfter for omkostningerne til udbedring
og konsulentbistand.

5.0 Atbrydelse af dlslutnlngen:
5.1 I tilfælde af brugerens væsentlige mislig-

holdelse af forpligtigelser i henhold til
denne aftale, er ka-net berettiget til, til

2.2



enhver tid og uden varsei, at afbryde bru-
gerens forbindelse. Ka-net vil dog snarest
herefter meddelelse til brugeren om luk-
ningen og årsagen hertil, såfremt et gyl-
digt telefonnr. er os i hænde. Følgende
forhold anses bl.a. for væsentlig mislig-
holdelse:

5.I.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. L3 Brugeren opsætter private servere, foreta-
ger kontinuerlige videokonferencer eller
foretager konstant downloadning af data,
da sådanne og tilsvarende aktiviteter kan
overbelaste den tilstedeværende bånd-
bredde.

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

0.0 Betallngerr
6.1 Takster og årsabonnement fremgår af

abonnementsaftalen. Ka-Net har ret til
med I måneds varsel, at ændrer priser
eller betalingsform med virkning fra star-
ten af det næstfølgende kvartal.
Ændringer meddeles brugeren via e-mail,
brev infokanalen eller på anden betryg-
gende måde.

6.2 Abonnementsprisen er en fast årlig afgift,
der betales for 3 måneder ad gangen
forud for hver l. jan., 1. apr., 1. juli, og
l.okt. FØrste betaling gælder fra tilslut-
ningen indtil udgangen af kvartalet, hvor
tilslutning har fundet sted. Den samlede
betaling, (trafik og installation) skal til-
meldes til betaling via Pengeinstitutter-
nes Betalings Service.

6.3 Tilslutningsafgift og øvrige betalinger, der
fremgår af abonnementsaftalen, er forfal-
den til betaling senest 30 dage efter frem-
sendelse affaktura.

7.0 Ansvar:
7 .l Ka-net påtager sig intet ansvar for:
7.1.1 Driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan

henføres til normal service og vedligehol-
delse af anlægget.

T.l.2Brugerens anvendelse af tilslutningen,
eller at resultatet heraf ikke opfrlder bru-
gerens behov eller forventninger.

7.1.3 Direkte og indirekte tab som brugeren
måtte lide.

7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen.
7.1.5 Tab opstået som følge af manglende

adgang til tjenester eller information på
Internet, selvom dette skyldes system-
brud eller andre forhold hos ka-net.

7.1.6 Fejl eller driftsforstltrelser i tilslutningen,
som kan henføres til at brugeren 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 til-
slutningen. Brugeren er ansvarlig for, at

tilslutningen samt de data der overføres

via tilslutningen, ikke kænker gældende
lovgivning.

7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslutningen
0g 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 til-
svarende myndighed, medføre udleve-
ring af brugers navn og adresse som
anført på denne kontrakt.
Brugeren skal skadesløsholde ka-net for
ethvert krav fra tredjemand, som måtte
blive rettet mod ka-net som følge af bru-
gerens brug af tilslutningen.

7.3 En part er ikke ansvarlig for misligholdel-
se af forpligtigelser i henhold til aftalen,
såfremt misligholdelsen 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 påta-
ger sig intet ansvar for uvedkommendes
adgang til brugerens data og systemer.

7 .5 Brugeren er selv ansvarlig for alle eventu-
elle fejl og omkostninger opstået i relation
til bestilling af ydelser via Internettet og
brug af betalingssystemer tilknyttet
Internet.

8.0 Ændrlnger I aftalevllkår:
8.1 Ka-net forbeholder sig ret til at ændre

-



aftalevilkårene, heruncler tekniske speci-
fikationer sanrt tlnktioner, som tilslut-
rrirrgcrr givcr bnrgcrcrr rnrrliglrcd for at

anvencle. Æncllinger af tekniske specifika-
tioner og firnktioner kan til enhver tid
gives til brugeren på Ka-ncts h jcnrmeside

og infokanalen.

9.0 Aftalens løbetid:
9.1 Aftalen kan af hver af parterne shiftligt

opsiges med 6n nrånecls varsel til Lrdgan-

gen af et kvartal. Efier opsigelse, skal

kabelmodcnr inkl. Stronrforsvning og net-
værkskabel afleveres føL opsigelsen
accepteres. Udstvret sendes til, eller afle-
veres hos Kalundborgegnens Arltenne-

laug, Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis
dette ikke sker, opkræves betaling for
tudstyrets dagspris samt 100 kr. i ekspedi-
tionsgebyr'.

9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebe-
tales.

10.0 øwige bestemmelser:
10.1 Enhver tvist mellem parteme skal atgores

ved retten i Holbæk.
I 0.2 Abonnenten opnår ingen fettigheder over

IP-adresse, ophavsretslig beskyttede vær-

ker', tekniske løsninger', anlægget elleL til-
slutninger, bortset fra hvad der udtrvkke-
ligt fiemgår af aftalevilkårene.
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Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug

sl.
Laugets naln: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

s2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesan-
tenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommu-
ner og derefter varetage driften af anlæggel.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end
til opfuldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægter-
ne.

s3.
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 aflauget.

s4.

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.

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenne-
anlægget.

s 44"
Generalforsamlingen afgør årsbidragets stØrrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestlrelsen. Der kan ved en gene-

ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte pro-
grammer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at under-
søge, hvilke ønsker medlemmerne har til program-
pakken, ved at afholde vejledende afstemning eller
en anden type måling.

Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne såle-
des, at der, ud over de programmer som lovgimingen
kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes Ønsker, samt det i lovgimingen krævede
udtryk for alsidighed.

s5.
Ved aftrændelse af sin ejendom er medlemmet for-
pligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til
antenneanlægget herunder eventuel restgæld på

anlægget, med mindre den nye ejer skriftligt over for
lauget har forpligtet sig til at overtage det tidligere
medlems eventuelle skyldige forpligtelser. Lauget er
berettiget til at betinge indtræden i lauget af, at den
nuværende ejer betaler det hidtidige medlems
restancer til Iauget.

s6.
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.

s7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
nanopi n(fitr rf

s8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling aftoldes skiftevis i
Kalundborgområdet,Rørby-Aaby området og Ubby
Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagel-

se i Kalundborgområdet
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

budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt
antennelauget driver en informationskanal, finder
indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af
dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgle-
tal 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.



Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valgafdirigent.
b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i

det forløbne år.

c. Ælæggelse af regnskab.
d. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det

løbende regnskabsår.

e. Indkomne forslag.
f. I lige år valg af formand og i ulige år valg

af kasserer.

g. Valg af besty.relsesmedlemmer og 2

suppleanter for disse.

h. Valg af2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

i. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
besty'relsen ønsker det, eller mindst l0 % af medlem-
merne kræver det skiftligt. Når ekstraordinær gene-

ralforsamling kæves indkaldt af mindst I0 % af med-

lemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
sen afbegæring herom, med den i begæringen angiv-
ne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.

AIle 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 kæves, at mindst 2 trediedele af de

fremmødte på en generalforsamling er for beslutnin-
gen. Med hensln til ophævelse af lauget, se $1 I.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære gene-

ralforsamling, må være indsendt til bestyrelsen
inden den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een stemne. 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 beml,ndiger
hertil, og underskives af dirigenten.

se.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på

7 medlemmer.
Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år.

Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges

tre medlemmer, idet valget gælder for to år.

De, der vælges på generalforsamlingen 2007, er valgt
for to år. Genvalg kan finde sted.

Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et

besty'relsesmedlem,. Ved erhvervelse, afhændelse og
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget af et flertal afbesry.relsens medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-

sereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af besry'relsen.

Udtræder et medlem af besty'relsen mellem to gene-

ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der er
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.

s r0.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af bestyrelsen er til stede.

Alle afgørelser i bestl.relsen 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.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærme-

re bestemmelse om sin funktion.

sn.
Laugets regnskab revideres afto af generalforsamlin-
gen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

Laugets regnskabsår går fra l. januar til 31. decem-

ber.

Eventuelle revisionsbemærkninger indføres

i laugets protokol.

s 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke

Iængere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-

lerne i S8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget

ophævelse i medfør af 58 kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlem-
mer ved en til hvert enkelt medlem rettet skiftlig
henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter
henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da

skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen.

Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de

afgivne stemmer går ind herfor
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse

sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer,

der skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser
er dækket, fordeles ligeligt mellem de på

ophørstidspunktet værende medlemmer.

Kalundborg marts 2008
Bestyrelsen for
Kalundborgegnens Antennelaug



VEDRøRENDE GENERAIFORSAMTINGEN
DEN 17. MARTS 2OTO
(leneralforsamlingen afholdes i år den 17. marts klokken I9.00 i Kalundborghallen.
[ år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle er villige til genvalg.
Niels-Jørgen Trielle - Fonnand.
Mogens Houmølle - Redaktør af vort blad.
Flemming Røen - Bestyrelsesmedlem.

Dagsordenen vil blive vist på TV- infokanalen (analog), på hjernmesiden
ww.r,v.ka-net.dk , og bragt i Kalundborg Nyt (gratis avisen) inden generalfbrsarr.rlingen.
Det gælder også eventuelle ir-rdkornne forslag fra medlemrnerne, der er kommet konto-
ret på Stejlhøj 23 i hænde inden 15. februar.

Når du rnøder op til generalfolsamlingen, bedes du rnedbringe dokumentation for dit
nredler-nskab. Ved indgangen får du udleveret en række sarnmen-
hænger-rde stemmesedler, som skal bruges ved eventuelle
at.stemninger. Der er kun 6n ster-nmeberettiget pelson pr. husstand.
Nederst på stemmesedlen er der en kupor-r, der giver adgang til at
få udleveret to øl eller vand pr. stemmeberettiget deltager.

Vel n-rødt den 17. marts Niels-Jørgen TræIle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug

RDU OGSÅ€
hffs@mRIs?

På Animal Planet får du masser af viden om dyrenes forunderlige verden
med prisvindende dokumentarer og underholdning i verdensklasse
Vil du høre mere om tv-kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius på
steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlt. 8873 0227 .
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Pluyhouse 0isney er lv-kunulen, del el filpussel de 2-5 åtige.
Se udvulgle prugr0mmer s0m l.eks. Mickeys Klubhus og Hondy Munny.

Konulen synktonisetes pfr dunsk og sendet hvet dug kl. 06-22.

:
L. Æ PLoo-2z.



3 TV PAr(KER, DIGITAXT UKODET
OGANAIOGT
Kopi af indlæg i Kalundborg Nyt
- sidst den 12. januar 2010

3 tv pakker, digitalt ukodet og analogt. Det
er hvad Kalundborgegnens Antennelaug
tilbyder sine medlemmerne fra den 12.
januar 2010. I alt 50 digitale tv kanaler
uden kodning.

De medlemmer som modtager pakke 2
(alle tv programmer på den gamle løs-
ning) skal ikke foretage sig noget i forhold
til Kalundborgegnens Antennelaug. De
fortsætter automatisk med at modtage
alle w kanaler på den nye løsning (fuld-
pakken) og vil blive afregnet til den nye
pris. 3.520 kr. for år 2010.

De medlemmer, som modtager pakke l,
skal heller ikke gøre noget i forhold til
Kalundborgegnens Antennelaug. De fort-
sætter med at modtage grundpakken med
det nye indhold ogvil blive afregnet til den
nye pris 899 kr. for år 2010.

De 3 nye tv pakker indeholder tilsammen
lidt flere analoge tv kanaler, end vores
medlemmer har med den nuværende løs-
ning. Det nye bliver, at alle 3 tv pakker,
også kan modtages digitalt ukodet.
Specielt grundpakken indeholder en del
ekstra digitale fv kanaler ukodet, bl.a. DR
HD. (MPEG4).

TV pakkeskift i forhold til den nye struktur
kan først meddeles, når det er sat i drift til
januar. TV pakkeskift sker ved henvendel-
se til Kalundborgegnens Antennelaug
stejlhøj 23, tlf. 59 56 l5 70,

Den 12. januar 2010, når løsningen sættes
i drift, skal alle analoge w indstilles på ny.
Vi ved godt, at det ikke er populært, men
det kan ikke løses på anden måde. Vi
beklager denne ulejlighed og omkostning
for dem, som ikke selv kan.
De, som IKKE foretager en ny kanalsøg-
ning på deres analoge w, vil på grundpak-
ken mangle prøvekanalen, DK4 ogTV3. På

fuldpakken vil der yderligere mangle l0
kanaler, så det er absolut nødvendig med
en ny søgning.
Den nye Kanal Øst er fra den 1. nov.2009
blevet sendt analogt. Dette ophører på
den nye løsning. Kanal Øst vil alene kunne
modtages digitalt fremover. Det samme
gælder for TV4 Sverige og NRKI.
TV2 Norge udgår helt, en beslutning, som
TV2 Norge selv har taget.
Fra den gamle tv pakke 2 (alle tv kanaler)
vil delekanalen med GOD Channel -
ViaSat Nature - ViaSat Crime og Playboy
Channel udgå. Disse kanaler kan tilkøbes
digitalt i favorit, men ikke som samlet
kanal.
NDR er tilbage i grundpakken digitalt,
men ikke analogt.
Radiokanalerne ændres også. Dette gæl-
der for frekvens og for hvilke radiokanaler,
som leveres til medlemmerne. Radio 2000,
SLR og de 3 norske vil mangle. Der arbej-
des på en mulig løsning for at få disse med
i udbuddet igen. Liste med fv - og radio-
kanaler vil være at finde på infokanalens
tekst tv, kort før løsningen sættes i drift.
Infokanalen udsendes i starten analogt,
som den plejer, men senere på året er det
målet, at den også skal sendes digitalt.

For ca. 2 år siden blev der indgået en afta-
le med YouSee om at levere betalingspro-
grammerne digitalt (pakke 2). En af grun-
dene til denne aftale med YouSee var, at
det var gratis for Kalundborgegnens
Antennelaug at trække på den digitale
platform fra YouSee. Kravet var at samle
programkøbet hos en udbyder, nemlig
YouSee, som så til gengæld skulle levere
digitale signaler. Medlemmerne, der
indenfor de sidste ca. to år har benyttet sig
af det digitale signal, har måttet betale en
kortafgift tilYouSee på 2 x 199 kr. pr. år. -

pr.tv.
Nu har regeringen besluttet, at Danmark
skal se tv digitalt. Kalundborgegnens
Antennelaug følger sehfølgelig denne lov,



som samtidig giver mulighed for at sende
analogt tv ud på kabelanlægget.
Valget stod mellem selv at etablere en
digital hovedstation eller at få signalet fra
en ekstern leverandør. Den leverandør,
som i givet fald skulle kunne leve op til
Kalundborgegnens Antennelaug, fandtes
ikke. Derfor var kravet til YouSee fra
Kalundborgegnens Antennelaug, at de
skulle ændre hele deres struktur således,
at kodning og ekstra betaling pr. tv blev
overflødig gældende for indholdet i tv
pakkerne.
Med Kalundborg-løsningen, kan man
igen koble alle de fjernsyn til pr. bolig,
som der er behov for, enten det er digitalt
eller analogt, selvfølgelig uden ekstrabeta-
ling pr. w.
Dette krav er efterkommet fra YouSee.
Derfor er der indgået ny kontrakt med
virkning fra den 1. januar 2010. De tekni-
ske krav har sat hele teknikken hos YouSee
på den anden ende. En masse n1t udstyr
er og vil blive sat op hos YouSee. De med-
lemmer, som allerede er digitale, har
mærket alle disse ændringer med mang-
lende tv kanaler og kodning, som har
været slået til og fra. Alt dette kunne vi
godt have undværet. Desværre har det
ikke været muligt at udføre en så stor tek-
nisk opgradering / udskiftning uden fejl.
De medlemmer, som har sat sig ind i den
nye digitale verden, vil hurtigt finde ud af,

at der for hver enkelt tv pakke, der vælges,
vil være en bonus, hvis der benyttes kort
fra YouSee. Kortet koster 30 kr. pr. mdr.
Det nye med de ydelser, som kan tilkøbes
på kortet, er, at det er muligt allerede på
mellempakken.

Fuldpakken skal således kun vælges for
indholdets skyld, ikke for at kunne tilkøbe
ekstra ydelser. Som det er i dag, kan
næsten intet tilkøbes uden fuldnakken -

den gamle løsning.

På grundpakken vil kortet give adgang til
"Start forfra' og "DR arkiv". Dette uden
ekstra betaling, eller i YouSee tale, gratis
for 30 kr. pr. md., da dette er prisen for
kortet. Herudover kan filmkanalerne fra
Canal + ogTV 1000 tilkøbes. "Start forfra"

og "DR arkiv" er kun muligt med en HD
boks fra YouSee. Fjernsyn med denne
mulighed produceres ikke endnu.

Ved brug af kort på mellempakken leveres
Kanal 5 HD uden ekstra betaling. Gælder
for TV med DVB-C tuner / MPEG4 - eller
HD boks fraYouSee. Sprogpakkerne, favo-
rit - og HD - pakken kan tilkøbes.

TV med DVB-C tuner / MPEG 2 - kan
modtage digitale kanaler. MPEG 4 er nød-
vendig for at kunne se HD kanaler. En HD
boks fraYouSee løser altid problemet uan-
set tv.

Favoritpakken koster stadig 48 kr. pr. mdr.
for 4 valgfri kanaler. Det nye er, at der kan
tilføjes enkelte kanaler for l2 kr. pr. mdr.

HD pakken koster 79 kr. pr. mdr. og inde-
holder pt.: Discovery HD, TV 2 Film HD,
Euro Sport HD, BBC HD, National
Geographic HD og MTV HD.
På fuldpakken giver kortet adgang til TV2
Sport HD og TV2 Film HD uden ekstra
betaling.

Boks og eller kort, samt mulige selwalgte
digitale ydelser, ud over det faste indhold i
tv pakkerne, skal bestilles direkte hos
YouSee på tlf. B0 B0 40 40 eller i TDC butik-
ken i Kordilgade. Det kan også ske hos
Expert i Elmegade, men ikke hos
Kalundborgegnens Antennelaug.

Vi håber, at medlemmerne vil tage godt i
mod den nye struktur. Vi vil fortsat yde
lokal og personlig service til vores med-
lemmer.

Med venlig hilsen
Kalundborgegnens
Antennelaug

IuanThygesen
Forretningsfører
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DR1

DR2

DRK

DR Ramasjang

]ry 2 øst
TV3
DK4
Kanal 4

sw1
sw2
ARD

ZDF

Ekstrakanal - Prøvekanal

lnfokanal fra KA

DR HD

DR Update

DR Folketinget
Kanal Øst & DR Tegnsprog

W 2 Lorry

Svensk TV 4

NRK 1

NDR

RTL

TV 5 Monde
lnfokanal fra YouSee

W 2 Charlie

TV 2 News

W 2 Zulu
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TV 2 Film

TV 2 Sport

TV 3 Puls

Eurosport

Disney Channel

Disney XD

Cartoon Network
Nickelodeon

VH1
MTV DK

The Voice

Discovery Channel

Animal Planet

CNBC 06-12

Nat Geo Channel 12-06

BBC World News

BBC Entertainment
CNN

TCM

Eurosport 2
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2
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11

39

28
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7I
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44

50

54

,84

80

85

65

4I

DR P1

DR P2

DR P3

DR P4 Regional

DR Klassisk

NOVA FM

Radio 100 FM

The Voice

Radio 2000

Sverige P1

Sverige P2

Sverige P3

Sverige P4

NRK P1

NRK P2

NRK P3

BBC Radio One

BBC World Service

NDR 1

NDR 2

NDR Kultur

RTL Radio

Radio Schleswig-Holstein
Klassik Radio

101,5 70L
97,O 702
103,2 703
102,7 707

99,9 7X6
100,5 73t
96,1 732

97,7 733

87,7

92,2 741

98,2 742
93,5 743

92,7 744
88,9

94,5
90,6
to7,6 748
88,4 749

90,1 75t
105,6 752

107,2 753
105,0 756

9t,2 755

99,4 759

For digital modtagelse, kræves TV med indbygget DVB-C tuner, eller en digital boks fra YouSee.
For modtagelse af HD kanaler, kræves TV med MPEG4, eller en HD boks fra YouSee.

Indtastning af netværks id: 00300 til boks og 00301 til W er nødvendig.
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Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens

Antennelaug

Tilslutningsprisen 6.995 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er i stand til at modtage
signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskartoteket, og det til enhver tid
gældende årsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der
måtte være tilbage lrem til næste ordinære opkrævning.
Jeg ønsker: (sæt kryds)

f_l f--l f_-]
Grundpakken:l I Mellempakken:l Fuldpakken:l
899 kr. pr. år - zs orgr.t. p,4,"" ", 2345 kr. pr. år - 32 disirare pros,amms 3520 kr' pr. år - so oisrut" p,og,".'",

Ændring til mindre pakke er gratis.
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ka-net (199 kr. pr. måned) 10/1 Mbit internet: L--.1

Ved afkrydsning i ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de
gældende vilkår, som kan læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende

oris for ka-net.

STANDAROTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i

kabelskab ved skel, udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og markeringsbånd til hus,
opføring og inddækning af kabel på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring at
ydervæg samt montering af kabel i stikdåse eller overgangspunkt. Indføringen i huset
udløres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.

Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.

Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med
forstærker, indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for
den faktisk udførte installation.

Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat
Kalundborgegnens Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.

Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.
Vereion 21.01.201C

Ovenstående beti ngelser accepteres herved.

Navn:

Adresse:

Post nr.: _ By:

Telefon nr.:

Træffetid E-mail.:

Dato: Underskrift:

tvlobil:

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg
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Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens

Antennelaug

Tilslutningsprisen 9.950 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er i stand til at modtage
signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. Jor optagelse i medlemskartoteket, og det til enhver tid
gældende årsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der
måtte være tilbage frem til næste ordinære opkrævning.
Jeg ønsker: (s€et kryds)

fr f-l T--]
Grundpakken:l I Mellempakken:l I Fuldpakken:l
899 kr. pr. år - zs orsr"r" p,og,u'.. 2345 kr. pr. år - 32 dietare p,oe6mme, 3520 kr. pr. år - so orgrt.r" p,os,""",

Ændring til mindre pakke er gratis.
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ka-net (199 kr. pr. måned) 10/1 Mbit internet: Ll
Ved afkrydsning i ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de
gældende vilkår, som kan læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende
oris for ka-net.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i

kabelskab ved skel, udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og markeringsbånd til hus,
opføring og inddækning af kabel på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af
yderveeg samt montering af kabel i stikdåse eller overgangspunkt. Indføringen i huset
udføres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.

Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.

Tilslutningen kan i stedet udløres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med
forstærker, indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for
den faktisk udførte installation.

Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat
Kalundborgegnens Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.

Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.

Ovenstående betingelser accepteres herved.

Navn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon nr.:

Træffetid:

Dato:

-By

Mobil:

E-mail.:

Underskrift:

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Steilhøi 23

4400 Kalundborg
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Bestil YouSee Plus og få et
tilbud der er skarpt ad HD til
Bestil YouSee Plus nu og få HD-pakken med til 0 kr. Så kan du se masser

af spor1, natur og dokumentar i allerskarpeste kvalitet. Men YouSee Plus

er meget mere. Du kan pause, optage og starle en udsendelse forfra.

Og som noget helt nyt kan du se den seneste måneds DR-udsendelser i

vores TV Arkiv. Sidst, men ikke mindst, kan du leje film direkte med fjern-

betjeningen. Så med YouSee Plus får du meget mere ud af skærmen.

Bestil på yousee.dk/plus, 80 80 40 40 eller hos TDC Butik,
FONA og Expert

Tilbuddet gælder til 11/4-1A for nye YouSee P us kunder og forudsætter Mellem-/Fuldpakke f ra Yousee
6 mdr. binding på YouSee Plus ingen på HD-pakken. HD-pakken koster 79 kr./md. efter 1/6 10

l.:.: I ,ir:

Med HD-pakken får du: m$ i i|{ ffi t

Drscoverv
HDSICWCASE

GllBCl(!@xo EltsS,C,

NATIONAL
CEOCRAPHTC



filmelding til Ka-net

Adresse:

Ttf.:

Der hvor ka-net skal installeres

Mobil tlf.:

Dette felt udfyldes kun hvis der er ka-net på evt. fraflytningsadresse

adressen denFlytter fra

UBR NR. (Står på modem)

Modem taqes med til nv adresse JA n NEJ E
Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om
internetforbindelse, i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til ka-nel.

Ved underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan
læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for ka-net.
Aftalen er gældende fra den dag, installationen på ovennævnte adresse er færdiggjort, og indtil
næst følgende kvartalsskifte, og fornyes automatisk for 3 måneder ad gangen forud for hvert
kvartalsskifte, medmindre opsigelse forinden er modtaget.

Medlemmet er i aftalens løbetid forpligtet til at være medlem af Kalundborgegnens Antennelaug.
Når installationen er udført, sender KA fakturaen til indbetaling for oprettelsesprisen, og første
periodes betaling.

Ved opsigelse bedes modem og strømforsyning afleveret på Stejlhøj 23, tlf.59 56 15 70
Herefter respekteres opsigelsen endeligt.

f nstaf f ationsprisen for Internet udgør 475,00 kr.

Findes der iforvejen intakt datastiUinstallation - 0 kr.

Overtagelse af ka-net med modem, fra tidligere bruger - 0 kr.

Flytning af ka-net mellem adresser hvor der findes datastik - 0 kr.

Ovennævnte er uden teknikerbesøq. Tilkaldes tekniker til installation - 475,00 kr.

Frit forbrug og lån af modem, inkl. moms pr. måned: 199,00 kr.

Opkrævning sker kvartalsvis forud.

Dato Underskrift

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



ka-Jlet.dk

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du
mulighed for
høj hastigheds-i nternet
over antenneanlægget.

Hastighed:
1O,O MB/s download
1,O MB/s upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

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

Mellempakken - Inkl. Grundpakken

Fuldpakken - Inkl. Grundpakken & Mellempakken

899,00 kr. pr. år

2.345,OO kr. pr. år

3.520,00 kr. pr. år

Grundpakken - Afregnes over huslejen

Mellempakken - Afregnes til antennelauget

Fuldpakken - Afregnes til antennelauget

359,00 kr. pr. kvartal

663,00 kr. pr. kvartal

Pakkeskift til mindre pakke

Pakkeskift til stØrre pakke
0,00 kr.

650,00 kr.

lnstallation af fællesantenne

lnstallation af fællesantenne

Gentilslutning af fællesantenne

6995,00 kr.

9950,00 kr.

650,00 kr.

lnternet - 10 Mbit download & 1 Mbit upload

Ny installation med tekniker
Ny installation, samtidig med fællesantenne installation
lnstallation uden tekniker når datastik forefindes

199,00 kr. pr. måned

475,OO kr.
0,00 kr.

0,00 kr.

Oprettelse

Nyt nummer
Nummeroverførsel til Ka-telefoni

Forbrugsafregnet abonnement

Flatrate abonnement - Samtaler til dansk fastnet er gratis

lnternational f latrate abonnement

Opkaldsafgift - Kun besvarede opkald og ikke flatrateopkald
Samtale til dansk fastnet - Kun ved forbrugsafregnet abonnement

Samtale til dansk mobiltelefon
Samtale til andre Ka'ere / everlovere

Linkys WRP400 - Trådløs router - Denne er obligatorisk til Ka-telefonil

Forl€engerledning, anvendes hvis du vil genbruge dine gamle telefonstik

49,00 kr.

fra 49,00 kr.

149,00 kr.

29,00 kr. pr. måned

79,00 kr. pr. måned

99,00 kr. pr. måned

0,25 kr.

0,10 kr. pr. minut
0,99 kr. pr. minut
0,00 kr. pr. minut

799,00 kr.

49,00 kr.
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Gælder hvor grundpakken opkæves sammen med husleien.
Nedenstående er gældende for år 2010

Registrering af ny beboer og pakkevalg

Velkommen til Kalundborgegnens Antennelaug, som tilbyder følgende:

download/ 1 Mbit upload - oprettelse kr. 0,00'
kr.199,00

Ved afkrydsning i ka-net og underskrilt at nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de
gældende vilkår, som kan læses på hlemmesiden !l4g:Ee!gtd! og accepterer at betale gældende pris
for ka-net.
.Oprettelse, flytning og overtagelse af ka-net, er gratis, hvis dette klares uden tekniker. Ved tekniker tilkald er
Drisen 475 kr.

POSI NB. OG BY

GÆLDER FRA - DATO

DATO OG UNDERSKRIFT

TV 2 Film
TV 2 Sport
TV 3 Puls
Eurosport
Eurosport 2
Disney Channel
Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon
VH'1
MTV DK
The Voice

Grundpakken

DR 1 Kanal4
DR 2 Ekstrakanal
DB HD Infokanal fra KA
DRK SVT1
DR Ramasjang SVT 2
DR Update Svensk TV 4
DR Folketinget NRK 1

TV 2Øsl ARD
TV2 Lorry ZDF
Kanal ØST NDR
TV 3 RTL
DK4 TVSMonde

Vestsjællands største anlenneanlæ9.
Vælg mellem 50 TV programmer og 24 radio programmer.
Se mer€ på htlp;//antenne.ka-nei.dk

Amn(A:\er
KA-Net er internet
på antenneanlægget hos
Kalundborgegnens
Antennelaug.
Læs mere Då w.kå-net.dk



Skift til Ka-telefoni og
spar en masse penge!

(og få en bedre service...)

æ, rP-iastnet
Ib
Behold dit gamle nummer og spar 50-600/o

Meget lave priser på udlandstelefoni.

Inkl. telefonsvare[ viderestilling og vis nr.

telefonstik og behøver ikke købe nye telefonapparater.

Ring gratis til Ka-mobiler for kr. 29,- pr. md.

:' Mobit Nvt tra l. marts
,/ Vælg mellem to billige abonnementsformer,

,/ Abonnement pr. måned: Kr. 0,-.

,/ Ring gratis til alle andre Ka'ere
(IP og mobil) for kr. 29,- pr. md.

Ring til everlove på 88 8o 6o 4o og hør mere!
EIler tilmeld dig:

1. oå ina på www.ka-net.dk

2. Klik dernæst på "Ka-telefoni"

3. Klik på "Tilmeld" og tad skærmen guide dig.

Ka-telefoni udbydes i samarbejde med eVeflOve


