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To ting falder mig ind her i det herrens år
2012: Hvorfor har vi ikke totalt frit valg på
alle programhylder? Jeg vil prøve at udrede
det her.

Direktøren for Boxer TV, der sender på det
æterbårne tv-net, udtalte i januar i en kronik
i Jyllandsposten, at han ønskede tv-marke-
det sluppet fri af pakke-tyranniet. Det er jo
et ønske, vi alle har, og vi er da også kommet
et stykke af vejen. Konkurrence- og forbru-
gerstyrelsen har udgivet en rapport, hvor de
opfordrer folketinget til ved lovgivning at
tvinge tv-udbyderne til at sælge efter á-la
carte princippet, altså frit valg fra alle pak-
ker. Politikerne har hørt budskabet og er ved
at forberede sig på at lovgive om sagen. Alt
sammen for at fremme det frie valg og kon-
kurrencen mellem udbyderne. 

MEN: Lovgivning på dette område vil ikke
fremme konkurrencen. Konkurrence funge-
rer kun, hvis der ikke findes reguleringer af
nogen art på området. Det, der forhindrer fri
konkurrence i dag, er mestendels for megen
lovgivning, der startede, da Birthe Weiss var
kulturminister. Det var også dengang pris-
spiralen startede. Når en tv-station opdage-
de, at deres program var meget set, blev pri-
sen skruet op. Dette gælder stadigvæk og har
især været synligt på MTG-kanalerne. I dag
er det således, at visse programselskaber
ikke vil sælge deres programmer uden betin-
gelser, f.eks. må antenneforeningerne ikke
selv bestemme, hvilken pakke visse pro-
grammer må placeres i, eller man vil ikke
sælge specifikke programmer enkeltvis, men
forlanger dem placeret i samme pakke. Og
hvis de placeres i flere pakker, er der op til 15
% prisforskel på det samme program! 

Det er altså ikke vores leverandør eller
antennelaugets bestyrelse, der har den ende-
lige indflydelse på pakkesammensætningen
eller af frit-valgs salg. Her kunne man lovgi-
ve! Man kunne tvinge disse selskaber til at
levere, men derved ville man begå overgreb
på selskabet, for da de laver programmet, er
det så ikke også dem, der bestemmer, hvor-
dan det skal sælges? Det er derfor mit ønske,
at lovgiverne vil holde sig fra området og
lade de kompetente ansvarlige løse proble-
merne selv, også selv om der kan gå tid med

at finde en løsning, alle kan være tjent med.

Hos os i Kalundborgegnens Antennelaug har
vi valgt YouSee som leverandør. Dette på
grund af, at bestyrelsen har fundet YouSees
udvalg og tekniske stade som det for tiden
bedste i Danmark. YouSee tilbyder vore med-
lemmer at vælge (næsten) frit, hvis man blot
aftager grundpakke-programmerne. 

Helt frit valg vil helt sikkert medføre store
prisstigninger på de fleste programmer i pul-
jen, idet deres udbredelse uden pakker vil
blive meget mindre. Adskillige programmer
vil sikkert også gå ned økonomisk på grund
af manglende indtægter, så der vil ikke blive
så meget tilbage til det frie valg. Men at pri-
sen på de store pakker er ved at nå smerte-
grænsen, kan ses af, at Antennelauget får
flere og flere medlemmer, der kun har
grundpakken.

Der tales også om at afskaffe tvangstilslut-
ningerne til fællesantennerne. Dette krav har
vi for længst opgivet i Kalundborgegnens
Antennelaug. Vi vil hellere have medlemmer,
der melder sig ind, fordi de kan se fordelen
ved at være medlem, end fordi de skal være
medlem. I dag er der konkurrence på områ-
det, og det er muligt at få tv fra andre udby-
dere, også i Kalundborg. Det skærper sanser-
ne hos bestyrelsen!

Vi vil fra bestyrelsen altid følge udviklingen
og sørge for, at vore medlemmer får den
bedste vare til den bedste pris, og jeg er sik-
ker på, at de af vore medlemmer, der er til-
fredse med den vare, de køber i
Antennelauget, helst vil være fri for politisk
indblanding i vore forhold, for det kan KUN
virke som yderligere fordyrelse af priserne.
Især nu, da branchen er godt på vej til selv at
løse problemet.
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SUPERBEST

...Her finder 
du os!

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

ÅBNINGSTIDER:

Kontoret er åbent
mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

Fredag lukket

Telefonen besvares
mandag til onsdag
kl. 9.00 - 14.00

Ka-net Support
Tlf. 59 56 15 70

Mandag  til onsdag
kl. 9.00 - 14.00
mandag og onsdag
kl. 18.00 - 19.30
tirsdag og torsdag
kl. 17.00 - 18.30
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Først et stort velkommen til de 180 nye
medlemmer, som har tilmeldt sig i for-
bindelse med vores tilbud, som vi
havde i den sidste del af år 2011.

Ny installation: Har du tv eller internet
fra en anden udbyder, kan vi tilbyde tv
/ internet eller begge dele til 0 kr. i din
opsigelses periode hos din - eller dine
nuværende leverandører.

Grundpakken til 111,00 kr. pr. måned
indeholder fire betalingskanaler, TV 2,
TV 3, DK 4 og Kanal 5, som kan ses på
alle husets tv, uanset hvilket tv du har,
også analogt. Ud over disse betalings-
kanaler indeholder grundpakken også
alle danske gratiskanaler, eller måske
mere rigtigt defineret, alle danske
licens betalte kanaler, bl.a. den nye TV
2 Øst samt nabolandskanaler, som ikke
koster noget. Alt selvfølgelig i fineste
digitale kvalitet. Seks af kanalerne i
grundpakken sendes i HD.

Internet: Hvis adressen har intakt
datastik til Ka-net, er oprettelsen gratis.
Ved installation af Ka-net med teknik-
ker koster det 475 kr. Nye antenne
installationer udføres, så vidt det er
muligt, altid med datastik. Dette gæl-
der også, selv om data stikket  ikke skal
benyttes fra start.

Prisen på 199 kr. pr. måned for Ka-net
(internet) har været gældende i ca.10 år
og sættes ikke op. Det eneste, som vi af
flere omgange har sat op, er hastighe-
den. Vi leverer op til 30 Mbit. download
og 5 Mbit. upload samt mulighed for
op til 5 stk. e-mail adresser. Den omtal-
te pris og hastighed er gældende for
alle medlemmer og afregnes altid kvar-
talsvis forud.

Nye netværks ID: Der er nu så mange
HD kanaler, at det er et problem selv at

skulle vælge den bedste modtagelse,
når der skiftes mellem tv kanalerne.
Derfor er der lavet den smarte løsning,
at de digitale kanaler placeres på
samme plads på fjernsynet, uanset om
du har et tv med MPEG 2 afkoder, eller
et tv med MPEG 4 afkoder. Måden det
gøres på, er at benytte netværks ID
00100 til udstyr, som kan vise HD
kanaler (MPEG 4). Kan du se DR HD, så
har du en boks eller et tv, som har
MPEG 4 afkoder.

Netværks ID 00110 benyttes til udstyr,
som har MPEG 2 afkoder. Disse kan
ikke vise HD kanaler.

DVB-C bokse: Der sælges en hel del tv
bokse, som benyttes til tv, som ikke har
en indbygget DVB-C tuner. Disse bokse
virker fortrinligt og er prisbillige, pris
fra 300 kr. Dog har vi erfaret, at ved den
mindste ændring skal der ofte laves en
ny kanalsøgning. Årsagen er tilsynela-
dende, at boksene ikke husker det net-
værk ID, som tastes under søgningen.
Derfor er det vigtigt at vælge netværks
søgning på disse bokse og taste net-
værks ID 00100 hver gang, der søges
kanaler.

Ændring af opkrævning: Fra den 
1. januar 2012 opkræves alle ydelser
hos Antennelauget kvartalsvis forud.

• Betalingsdato og periode:

• Den 11. januar: 
1. kvartal - 1. januar til 31. marts. 

• Den 11. april:
2. kvartal - 1. april til 30. juni.

• Den 11. juli:
3. kvartal - 1. juli til 30. september. 

• Den 11. oktober:
4. kvartal - 1. oktober til 31. december.
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Der opkræves et ekspeditionsgebyr på
15 kr. ved papir faktura.  Dette opkræ-
ves ikke ved tilmelding til
Betalingsservice. Tilmelding til
Betalingsservice kan ske i din bank
eller på foreningens hjemmeside:
www.ka-net.dk under punktet:
Generelt - Tilmeld Betalingsservice. Ved
tilmelding på foreningens hjemmeside
skal du bruge dit kunde/medlems
nummer, samt bank og konto oplys-
ninger. Kunde- / medlems nummer
står på din faktura, men kan også oply-
ses ved kontakt til kontoret, Stejlhøj 23.

Fordelen ved kvartalsvis opkrævning er
blandt andet, at flere bliver opmærk-
somme på et evt. behov for at nedgra-
dere til mindre tv pakke. Dette kan
altid ske fra næste kvartal, når du har
modtaget og betalt fakturaen. Husk at
nedgradere til grundpakken, hvis din
bolig ikke benyttes, f.eks. når den er sat
til salg.

Nedgradering til mindre tv pakke, kan
ske med 2 måneders varsel til udgan-
gen af et kvartal. Det kan virke som en
urimelig lang tid, hvilket vi ikke er
uenige i. Forklaringen er, at vi selv
afregner med vore udbydere kvartalvis
forud med de samme 2 måneders var-
sel. Nedgradering til mindre tv pakke er
uden omkostning for det enkelte med-
lem.

Rykkergebyr: Fremover vil rykkerskri-
velsen lyde på det samme beløb som
den faktura, der rykkes for.
Rykkerbeløbet på 75 kr. vil blive opkræ-
vet på fakturaen, som dækker næste
kvartal. 

Efter udsendelse af rykkerskrivelse
afbrydes / lukkes der uden yderligere
varsel for den restanceramte ydelse,
hvis ikke betalingsfristen overholdes.

Betaling for år 2011: En del medlem-
mer tror fejlagtigt, at det beløb, som er
betalt i april 2011, gælder fra april til
april. Dette er ikke tilfældet. Betalingen

har altid dækket kalenderåret, altså fra
den 1. januar til den 31. december.

Pakkeskift: Ønsker du at opgradere til
en større tv pakke, kan dette ske efter
behov. Når vi har modtaget din indbe-
taling, opgraderes der på din adresse af
vores tekniker efter senest 10 hverdage.
Som regel sker dette dog hurtigere.
Pakkeskift til større tv pakke koster 660
kr.

Sammensæt din egen tv pakke. Oven
på grundpakken eller den tv pakke, du
har, kan du vælge fire kanaler eller flere
og selv sammensætte din egen kanal-
pakke. Du kan vælge tv kanaler fra mel-
lempakken og fuldpakken samt ca. 100
ekstra kanaler. Priserne pr. kanal opde-
les i 10, 20, 30 og 40 kr. pr. måned. Som
tommelfinger regel koster tv kanaler
det dobbelte, når de købes enkeltvis,
set i forhold til prisen i tv pakken. Du
er altid velkommen på kontoret,
Stejlhøj 23, for mere information eller
for køb af ekstrakanaler.

TV2 Sport og TV 3+ kan kun ses ved
valg af tv pakke. Disse to tv kanaler
ønsker ikke at være til salg enkeltvis. 

De tekniske krav for at kunne sammen-
sætte sin egen tv pakke er, at du har en
kortlæser direkte i dit tv, eller at du har
en DVB-C boks med kortlæser. Beløbet
for tv kanaler, som styres af kortet fra
YouSee, afregnes direkte til YouSee
uden om antennelauget. Ulempen ved
denne løsning er, at de valgte kanaler
kun kan ses på det tv eller boks, hvor
kortet er placeret. Fordelen er, at der
ikke skal betales 660 kr. for pakkeskift,
da der ikke er brug for en tekniker på
adressen. Det er alene kortet, som
åbner for de valgte kanaler. Kortet
koster 100 kr. i oprettelse. Kortlæseren
har en pris på 595 kr., hvis den købes
hos YouSee. HD boks fra YouSee med
harddiskoptager og kort kan lejes på
kontoret, Stejlhøj 23. Prisen er 89 kr. pr.

7



måned uden oprettelsesgebyr. Kortet er
også med i prisen. 

Grundpakken, mellempakken og fuld-
pakken, som kan ses på alle tv i boli-
gen, afregnes altid til Antennelauget.

Modtagelse af tv programmer:
Medlemmer, som har fællesantenne,
kan modtage tv kanaler i tre standar-
der. MPEG2, som gælder for digitale tv
kanaler, og MPEG 4, som gælder for
digitale HD kanaler. Analogt som gæl-
der for et mindre udvalg af kanaler.

Problemer med digital modtagelse:
Kabelnettet, som tilhører
Antennelauget, serviceres og opdateres
løbende. Desværre ser vi ofte, at det
samme ikke gælder fordelingsnettet i
boligen.

Hvis du har problemer med tv modta-
gelse, kan foreningens servicepartner
JAC tilkaldes. Er det din egen installa-
tion som kræver et eftersyn, er det selv-
følgelig for din egen regning. Er det
derimod signalet fra Antennelauget,
som ikke er i orden, så rettes fejlen
uden omkostning for medlemmet.

Fejlsøgning: Udelukkelsesmetoden,
hvor et lånt antennekabel kobles til,
der hvor Antennelauget afleverer sig-
nalet og direkte til den boks eller tv
som driller, er en rigtig god start.

På kontoret, Stejlhøj 23, kan du låne og
købe antennekabler, hvis du selv vil
være tekniker. Der er ingen begræns-
ninger for, hvor mange antennestik der
kan være i boligen, men det er vigtigt,
at de tekniske krav til digital modtagel-
se overholdes. Husk! Hvis du har flere
antennestik, så deles signalet, også
selvom de andre fjernsyn ikke benyttes.

Pris på antennekabel: Et dobbeltskær-
met antennekabel på 1 meter med
metalstik, afhentet på foreningens kon-
tor, Stejlhøj 23, koster 100,00 kr. For
hver meter kablet forlænges, tillægges
15,00 kr. Priserne er inkl. moms.

Flere HD kanaler og hurtigt internet.
For at kunne opfylde disse krav i frem-
tiden, stilles der store krav til kabelnet-
tet og andet udstyr, som f.eks. antenne-
forstærkerne ude i områderne.
Bestyrelsen har besluttet, at forstærker-
ne skiftes til en ny og bedre udgave.
Denne udskiftning er dyr og tidskræ-
vende og vil foregå over det næste år.
Korte lokale afbrydelser kan forekom-
me i dagtimerne. Aften og weekend
arbejdes der ikke på disse eller andre
planlagte opgaver.

TV2 Film er ikke tilgængelig mere, når
kanaludbuddet købes hos YouSee, hvil-
ket gælder for ca. 1,2 million danskere,
deriblandt Kalundborgegnens
Antennelaug. Årsagen er, at YouSee
med opbakning fra Antennelauget, har
sat hælene i for flere prisstigninger. Vi
kan se, at mange vælger den store tv
pakke fra. Beskeden er ofte, at det er
blevet for dyrt. Dette budskab sender vi
på denne måde videre til TV 2, Viasat
og SBS net, som er de programudbyde-
re med de fleste og dyreste kanaler i tv
pakkerne.

TV2 Film ønsker ikke at være til salg
som enkeltkanal, når den ikke samtidig
er tilgængelig i en tv pakke.

I denne orientering har jeg belyst
mange af de spørgsmål, som vi møder
på kontoret, Stejlhøj 23, med visse gen-
tagelser fra sidste blad. Husk! at vi er
lokale for alle vores medlemmer og
gerne hjælper og vejleder med mange
ting. Kontakt os gerne, hvis du har brug
for hjælp.
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Ivan Thygesen
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FØRST. 24 TIMER I DØGNET

HELE DANMARKS 
HJEMMEBANE

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING FORDI VI ELSKER COMEDY

Så skete det. Et gigantisk sportsår er skudt i 
gang! Glæd dig til håndbold, WTA-tennis med 
Wozniacki, Giro’en, EM i fodbold, Le Mans, Touren 
og OL i London, som bliver TV 2s største OL- 
satsning nogensinde. Det bliver kæmpe stort!
 



Opkrævning for tv i Kirke-Helsinge:
Opkrævningerne, som er udsendt for
januar kvartal 2012 gældende for tv, er
påført et beløb på 210,00 kr. med ordly-
den etablering. Beløbet er brugt til at
dække omkostningerne i forbindelse
med etableringen af forbindelsen fra
Kalundborg til Kirke-Helsinge.
Etablering, 500 kr. pr. medlem, er
opkrævet i år 2011. Beløbet er reguleret
til 420,00 kr. for år 2012 og delt i to
rater grundet overgangen til kvartalsvis
afregning.  

Etableringsbeløbet 210,00 kr. 
opkræves dermed for sidste gang 
den 1. april 2012.

Internet i Kirke-Helsinge:
Som før omtalt for medlemmerne i
Kirke-Helsinge skulle kontrakten med
Dansk Kabel TV oprindeligt udløbe den
1. januar 2013. Grundet forhandlinger
mellem Kalundborgegnens
Antennelaug og Dansk Kabel TV er
kontrakten nu ophævet før tid.

Kalundborgegnens Antennelaug
leverer internet i Kirke-Helsinge 
den 1. marts 2012.

Ka-net er dermed ene leverandør af
internet på antennenettet i Kirke-
Helsinge gældende fra den 1. marts
2012. Medlemmerne i Kirke-Helsinge,
som har internet gennem Dansk Kabel
TV, har betalt til den 29. februar 2012. 

Kalundborgegnens Antennelaug vil
starte opkrævning for internet den 
1. april 2012. Dette gælder ved skriftlig
tilmelding til Ka-net i forbindelse med
overgangen. Marts bliver dermed en
test / gratis periode for medlemmerne i
Kirke-Helsinge, når det gælder Ka-net
(internet).

De medlemmer i Kirke-Helsinge, som
ikke på nuværende tidspunkt har inter-
net gennem fællesantennen, er meget
velkomne på Ka-net. Prisen er 0 kr. i
oprettelse, hvis der findes datastik på
adressen. Prisen for oprettelse med
tekniker er 475,00 kr. Dette gælder på
de adresser, hvor der ikke er datastik. 

Nye medlemmer vil også få en måned
til 0 kr. Ud over denne måned opkræ-
ver Ka-net ikke betaling i en evt. opsi-
gelsesperiode. Opsigelsesperioden hos
opsagt internet leverandør skal blot
meddeles til kontoret, Stejlhøj 23. Dette
tilbud gælder ved tilmelding inden den
1.april 2012.

Opsigelse af Ka-net (internet) sker ved
at aflevere Ka-nets modem og strøm-
forsyning på kontoret, Stejlhøj 23, 4400
Kalundborg til udgangen af et kvartal.
Herefter respekteres opsigelsen ende-
ligt med omgående virkning.
Mailadresser hos Ka-net nedlægges
automatisk ved ophør af abonnement.
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Ivan Thygesen
Forretningsfører.

Hurtigt internet i Kirke Helsinge
fra Ka-net - marts 2012





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

Jeg anviser her, hvor det kan lade sig gøre:

• Kontoret på Stejlhøj 23. Kalundborg – se side 4.
• Kalundborg Folkeblad, reklameafdelingen.
• Kalundborg Bibliotek.
• Købmanden i Kirke Helsinge.
• Tømmerup Brugs.
• Rørby Brugs.
• Ubby Brugs.

Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.



   drama
        dokumentar
                         kultur

NABOLANDS-
KANALERNE

MED DANSKE 
UNDERTEKSTER

SVT / Jägarne

SVT / Veckans Föreställning

ZDF / Dresden

ZDF / Terra X

ZDF / Terra X

ARD / Buddenbrooks

SVT2 Sverige NRK1 Norge ARD Tyskland ZDF TysklandSVT1 Sverige

Danske undertekster 
fås hos YouSee, Stofa, 
Waoo og de fleste 
antenneforeninger

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. 
Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, 
nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!

verdenstv.dk



Modemmet er det såkaldte slutpunkt ude hos kunden, og det er den enhed, som giver
selve internetforbindelsen, og det har udelukkende kabeltilslutning og altså IKKE tråd-
løst net.

Modemmet er af fabrikatet Cisco, model EPC3010, og det har fem lamper på fronten,
hvor af de fire sidder samlet og én lidt for sig selv.

På toppen af modemmet er der en mærkat med et såkaldt UBR nummer (F.eks. UBR
79.015) samt en mærkat, hvorpå der står, at det er Kalundborgegnens Antennelaugs
ejendom og vores adresse.

Modemmet kán risikere at være placeret på loftet. Dette er yderst sjældent og kun,
hvis kunden har insisteret på denne placering, da dette ikke er en hensigtsmæssig pla-
cering og aldrig vil blive anbefalet af os.

Modemmet er generelt operationelt, når de fire lamper mærket h.h.v. ”POWER”, ”DS”,
”US” og ”ONLINE” lyser konstant Grønt.  Lampen mærket ”LINK” lyser / blinker, når
der er tilsluttet aktivt udstyr (Router, Pc, IP Telefon m.v.)

Modemmet skal altid tilbageleveres ved et abonnements ophør, med mindre der er
truffet anden aftale med antennelauget eller antennelaugets servicefirma.

Vores internet kører godt og stabilt – det får vi da heldigvis ofte at vide af mange af Jer
brugere, og det er jo bare dejligt.Vore trafikkurver bekræfter også stabiliteten, men vi
skal ikke hvile på laurbærrene, nej, nej da og det gør vi altså heller ikke (ret længe ad
gangen); for med den mængde brugere, vi har, og med det flow vi har gennem syste-
met og kontoret i forbindelse med flytning o.s.v., kan det dårligt undgås, at der engang
imellem opstår lidt udfordringer af den ene eller den anden art.

Lad mig her nævne et par gamle ”kendinge”, som vi ofte støder på og måske hjælpe
med en forklaring eller løsning: �

1. Der er af og til forvirring (hos kunden) om hvilken kasse, der er et modem, og hvil-
ken der er en router.

Modemmet er den sorte kasse, som er vist på billederne herunder.
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Fronten af modemmet ser således ud:

Bagsiden af modemmet ser således ud:



2. Jeg får at vide, at min E-mail postkasse er fuld eller jeg får en meget uforståelig med-
delelse fra psaadm@copilot, hvori der står noget med ”Warning! Your mailbox quota
was exceeded.”

I begge tilfælde er der tale om, at der ligger for meget post i den pågældende brugers
postkasse på serveren og at der derfor ikke længere kan modtages ny post før der atter
er plads.

Det er bruger selv, som skal holde styr på dette, og hvordan gør man så lige det, og
hvorfor opstår dette problem?

• Der er afsat en vis mængde plads på serveren til hver postkasse (mailadresse), og
denne er i ovenstående tilfælde overskredet, og der blokeres derfor automatisk for
modtagelse af yderligere post for ikke at genere eller skade andre brugeres postkas-
ser. Dette er en helt normal og helt nødvendig praksis!

• Overskridelsen kan ske på flere måder:

- Der bliver sendt for store- eller for mange mails til den pågældende mailadresse.

Dette kan f.eks. være store billeder.

- Kundens mailprogram er sat op til at gemme al post på serveren.

- Kunden benytter udelukkende webmail og sletter f.eks. aldrig folderen for sendt post.

- Kunden bruger ikke sin mailadresse, men har oplyst den til andre på et tidspunkt.

• Oprydningen kan altid foretages via vores webmail, men der kan godt være brug for
yderligere indgreb.

- Log på webmail enten via vores hjemmeside http://www.ka-net.dk og vælg web-
mail ude til højre på siden eller direkte via http://webmail.ka-net.dk

Brugernavn = din mailadresse på ka-net.dk

Kodeord = Dette er det samme som bruges til dit daglige mailprogram f.eks. Outlook.

Hvis du ikke kan huske dit kodeord skal du bede om et nyt via formularen på
hjemmesiden.

Vi har IKKE kodeordene til kundernes mail, så det nytter ikke at bede om at få det
oplyst!

Webmail er en direkte adgang til den pågældende postkasse på serveren, og man
kan dermed tilgå alle sine mapper og slette overflødig post fra serveren.

Husk at gennemgå alle mapper!

- Foruden webmail kan det være nødvendigt at gennemgå sin opsætning af sit mail-
program (Outlook eller lign.) med henblik på indstilling af h.h.v. protokol og/eller
politik for, hvornår der slettes post på serveren.

- På vores hjemmeside har vi lavet nogle vejledninger til de mest gængse mailpro-
grammer og følges disse nøje, undgår man mange af ovenstående gener. �

Vejledningerne findes på http://www.ka-net.dk under menupunktet
”Hjælp og support” og der under ”Guider og vejledninger”.

• Kan du ikke selv finde ud af ovenstående, hjælper vi eller vore suppor-
tere gerne på vej, så godt vi formår, men vi ser helst, at du kontakter os 
i åbningstiden, og at du sidder bag 
ved din pc, mens vi taler sammen. Jan Fich

Administrator
/IT ansvarlig.
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CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga og Superligaen. 
Fra sommeren 2012 er der endnu mere fodbold, når vi blænder op for Eu-
ropa League. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag 
vendes over eftermiddagskaffen. Oplev bl.a. Glamour, verdens mest sete 
soap, som vender tilbage på dansk TV den 5. marts. CANAL9 er kort sagt alt 
det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK

   
   INTERNATIONAL FODBOLD            SERIER                             OG SUPERLIGA TIL 2015

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       
   

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       
015

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       

            
             

               
        

              
                

       



18

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

§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesan-
tenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommu-
ner og derefter varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end
til opfyldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægter-
ne.

§ 3.
Enhver inden for det ovenfor nævnte område har ret
til medlemskab og tilslutning på laugets til enhver tid
gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapa-
citet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk
baggrund for at føre tilslutningsledninger frem, såle-
des at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsæt-
ning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til lau-
gets til enhver tid gældende bestemmelser. Er adres-
sen udenfor etableret net kan tilslutningsbidrag være
højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være
medlem af lauget.

§ 4.
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag pr.
husstand til bestridelse af drifts- og vedligeholdelses-
omkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1. Udlejnings-
ejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert
lejemål, der kan tilsluttes antennelauget. Bidraget
fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det
løbende regnskabsår.
Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor
indmeldelse finder sted.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen til
anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger
ved brev har fået 14 dages varsel til at berigtige for-
holdet.”
Den samme ret har bestyrelsen, såfremt et medlem
foretager indgreb i anlægget. Ny tilslutning kan først
finde sted, når samtlige pligtige ydelser og samtlige
laugets omkostninger ved afbrydelse, herunder
eventuelle sagsomkostninger, er betalt. Alle årsbi-
drag, afgifter, gebyrer m. v. er pr. tilslutning.
Er anlægget indlagt af lejerne, opkræves et bidrag for
hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget. Bidraget
opkræves hos den, der af de øvrige lejere er udpeget
til at modtage opkrævningen.
Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenne-
anlægget.

§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en gene-
ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte pro-
grammer til beslutning.
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 lovgivningen
kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede
udtryk for alsidighed.

§ 5.
Ved afhændelse 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 lauget.

§ 6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der
afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg,
drift og vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige
bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke
til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidrag
eller opsparet formue.

§ 7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
pengeinstitut.

§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling afholdes 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
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

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
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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.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
omfatter:
a.  Valg af dirigent.
b.  Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i
det forløbne år.

c.  Aflæggelse af regnskab.
d.  Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det
løbende regnskabsår.

e.  Indkomne forslag.
f.   I lige år valg af formand og i ulige år valg 
     af kasserer.
g.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 
     suppleanter for disse.
h.  Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
i.   Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlem-
merne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-
ralforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af med-
lemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
sen af begæring herom, med den i begæringen angiv-
ne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.
Alle valg og vedtagelser sker ved simpel stemmefler-
tal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om lau-
gets ophævelse kræves, at mindst 2 trediedele af de
fremmødte på en generalforsamling er for beslutnin-
gen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se §11.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære gene-
ralforsamling, må være indsendt til bestyrelsen
inden den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een stemme. Dette gæl-
der uanset om bidraget ved udlejningsejendomme
betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver
enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet.
Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er
betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede
udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger
hertil, og underskrives af dirigenten.

§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 med-
lemmer. 
Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges i
ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer, idet
valget gælder for 2 år. 

Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et
bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-
sereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to gene-
ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der valgt
som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i den
udtrædendes valgperiode.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere
bestemmelse om sin funktion.

§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsam-
lingen blandt medlemmerne valgte revisorer.
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. decem-
ber.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i laugets
protokol.

§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-
lerne i §8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget
ophævelse i medfør af §8 kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlem-
mer ved en til hvert enkelt medlem rettet skriftlig
henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter
henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da
skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen.
Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de afgivne
stemmer går ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse
sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer,
der skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser
er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørs-
tidspunktet værende medlemmer.

Kalundborg marts 2011
Bestyrelsen for
Kalundborgegnens Antennelaug Version 31.01.2012

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
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Generalforsamlingen 2012 afholdes i
Kalundborghallen.

I år er formanden samt to bestyrelses-
medlemmer på valg:

Formand: Niels-Jørgen Trælle – modta-
ger genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Mogens Houmølle
– modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Flemming Røen –
modtager genvalg.

Desuden skal der vælges suppleanter
og revisorer. Se herom på infokanalen.

Dagsordenen vil blive vist på infokana-
len inden generalforsamlingen sam-
men med de eventuelle medlemsfor-
slag, kontoret har modtaget inden den
15. februar. 

Når du møder op til generalforsamlin-

gen, beder vi dig have enten en PBS-
eller huslejekvittering eller en girokvit-
tering med som bevis for dit medlems-
kab. 

Ved indgangen får du udleveret et antal
nummererede stemmesedler, men der
er kun én stemmeberettiget deltager
pr. husstand ved hver afstemning.
Nederst på sedlen er der en kupon, der
giver adgang til at få udleveret to øl
eller vand pr. stemmeberettiget delta-
ger. 

Vel mødt den

21.marts klokken 19.00.
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Vedrørende generalforsamlingen
den 21. marts 2012.

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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1.0    Generelle bestemmelser:
1.1     Tilslutningen til og brugen af Internet og

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

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

1.3    Tilslutningen er personlig for brugeren og
dennes husstand. Brugeren må ikke give
andre adgang til, at benytte tilslutningen. 

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

1.5    Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formål. 

2.0    Tilslutningen:
2.1     Tilslutningen etableres via et 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 1. stikdåse, sker dette for
egen regning.

2.2     Tilslutningen tildeles én ip-adresse.
Denne er en fast offentlig udbyder uaf-
hængig ip-adresse.

          Dette medfører, at hvis der skal tilsluttes
mere end én 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 af trådløse netværk er bruger til
enhver tid forpligtiget til at sikre dette
mod uautoriseret brug fra tredje part.

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

3.0    Brug af tilslutningen:
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    Fejlafhjælpning:
4.1     Brugeren kan anmelde fejl eller driftsfor-

styrrelser på den af Ka-net oplyste servi-
ceadresse for den pågældende ydelse.
Ka-nets servicepartner vil påbegynde
afhjælpning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren
begærer fejlafhjælpning, som kan henfø-
res til fejl 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.

Aftalevilkår
for INTERNET hos
Kalundborgegnens

Antennelaug
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5.0    Afbrydelse af tilslutningen:
5.1     I tilfælde af brugerens væsentlige mislig-

holdelse af forpligtigelser i henhold til
denne aftale, er ka-net berettiget til, til
enhver tid og uden varsel, 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: 

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

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

5.1.3 Brugeren opsætter private servere, 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.

6.0    Betalinger:
6.1    Takster og årsabonnement fremgår af

abonnementsaftalen. Ka-Net har ret til
med 1 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 1. jan., 1. apr., 1. juli, og
1.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 af faktura. 

7.0   Ansvar:

7.1     Ka-net påtager sig intet ansvar for:

7.1.1 Driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan
henføres til normal service og vedligehol-
delse af anlægget.

7.1.2Brugerens anvendelse af tilslutningen,
eller at resultatet heraf ikke opfylder 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 driftsforstyrrelser 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 krænker gældende
lovgivning.  

7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslutningen
og destruerer, forvansker eller ændrer
data.

7.1.9 Force majeure

7.2     Ved data kriminalitet udøvet via Ka-net,
vil forespørgsel fra politiet eller anden 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
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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    Ændringer i aftalevilkår:
8.1    Ka-net forbeholder sig ret til at ændre

aftalevilkårene, herunder tekniske speci-
fikationer samt funktioner, som tilslut-
ningen giver brugeren mulighed for at
anvende. Ændringer af tekniske specifika-
tioner og funktioner kan til enhver tid
gives til brugeren på Ka-nets hjemmeside
og infokanalen.

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

opsiges med én måneds varsel til udgan-
gen af et kvartal. Efter opsigelse, skal

kabelmodem inkl. Strømforsyning og net-
værkskabel afleveres før opsigelsen
accepteres. Udstyret sendes til, eller afle-
veres hos Kalundborgegnens Antenne-
laug, Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis
dette ikke sker, opkræves betaling for
udstyrets dagspris samt 100 kr. i ekspedi-
tionsgebyr.

9.2     Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebe-
tales.

10.0 Øvrige bestemmelser:
10.1   Enhver tvist mellem parterne skal afgøres

ved retten i Holbæk.                                 

10.2   Abonnenten opnår ingen rettigheder over
IP-adresse, ophavsretslig beskyttede vær-
ker,  tekniske løsninger, anlægget eller til-
slutninger, bortset fra hvad der udtrykke-
ligt fremgår af aftalevilkårene. 

                                                                       Version 15.12.2011

Vinter i Adelgade. Foto: Fredløv Enggaard
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*For digital modtagelse, kræves TV med indbygget DVB-C tuner, eller en DVB-
C digital boks.
For modtagelse af HD kanaler, kræves TV med indbygget DVB-C tuner og
MPEG4 afkoder, eller en DVB-C/MPEG 4 boks.
Hvis du ikke kan modtage tv i HD, får du i stedet kanalen i almindelig digital kva-
litet (de mest sete kanaler sendes også analogt) Det gælder dog ikke DRHD.

Netværks id: 00100 (MPEG4), 00110 (MPEG2) og 00120 (YouSee-boks).
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Version 23.11.2011
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 Få fri adgang til

 100
fede film
Som noget helt nyt har alle med YouSee Plus 
nu altid fri adgang til 100 fede film. Du kan se 
eller gense filmene med et tryk på din fjern-
betjening – uden det koster ekstra. Og vi 
skifter selvfølgelig filmene ud løbende.

Læs mere på yousee.dk/100film

Til dig med tv fra Kalundborgegnens Antennelaug

YouSee Plus og 100 film forudsætter tv-
pakke fra Kalundborgegnens Antennelaug 
og internetadgang. Pris er v/BS, og der er 
6 mdr. binding. 

       



Alt i Radio/Tv og foto

Byens største udvalg
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ka-net.dk

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

Hastighed:
30 Mb. download
5 Mb. upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

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

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