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Niels-Jørgen Trælle
FORMAND
Mail: forniand@ka-net.dk

Henning B. Obsen

Mogens Houmølle

KASSERER
Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk

Rørbv

Æle telefoniske
henvendelser:
Tlf.59 56 15 70
Stejlhøj 23
44OO Kalundborg

Per Kruse
Kalundborg

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

Uno Andersen

TEDEREN

/"*

Når disse linjer læses, er vores fusion
med Kirke-Helsinge Antennelaug en
realitet. Dette blad bliver derfor også
omdelt i Kirke-Helsinge. Ieg vil som
formand for Kalundborgegnens
Antennelaug byde de nye medlemmer i
Kirke-Helsinge velkommen, og jeg
håber, at de vil blive glade for medlemskabet.

Det er altid en langvarig proces at forhandle en fusion på plads.
Forhandlingerne med Kirke-Helsinge
begyndte i januar, efter at vores annonce med det nye programudbud og de
nye priser hos os havde været bragt i
Kalundborg Folkeblad. Annoncen førte
til en henvendelse fra bestyrelsen i
Kirke-Helsinge Antennelaug om muligheden for et fremtidigt samarbejde.
Forhandlingerne endte med, at KirkeHelsinge Antennelaug med ca.220
medlemmer ophører, og at alle deres
medlemmer fra l.-1.-2011 bliver en del
af Kalundborgegnens Antennelaug.
Kalundborgegnens Antennelaug er
glade for at kunne vokse. Igennem
årene er Ubby-Jerslev, Rørby-Arby og
Ugerløse blevet en del af Kalundborgegnens Antennelaug og nu er også
Kirke-Helsinge med. Med et stigende
antal medlemmer er det muligt at levere mange og attraktive produkter til de

bl.a. fra Esbern Snaresvej 2 i Kalundborg. De medlemmer, der ikke nåede at
bytte der, kan stadig få byttet på kontorer på stejlhØj 23.
Kabelnettet består i dag afbåde coax og lyslederkabler. Begge dele kæver
vedligeholdelse. Desværre har det i den
forbindelse været nødvendigt at foretage korte afbrydelser i nettet flere steder
for at kunne foretage de nødvendige
ændringer og vedligeholdelser, hvilket
vi beklager. Samtidig arbejdes der på at
etablere flere ringforbindelser for at
kunne opretholde driften og gØre eventuelle afbrydelser på anlægget mindre
omfattende.
Som medlem af Kalundborgegnens
Antennelaug har du nu mange muligheder at vælge imellem. Vi leverer først
og fremmest Radio- og TV programmer
med et utal af tilvalgsmuligheder, men
du kan også få 20 - 2Mb. internet. Vi
tilbyder også, sammen med vores samarbejdspartner EverCall, IP-telefoni via
dit fællesantennekabel samt mobiltelefoni til lave priser, og som nyhed,
mobilt bredbånd. Få flere oplysninger
om dette på kontoret.
Vi vil gerne kunne sige til vore medlemmer, at de er medlemmer af et af de
bedste, billigste og mest driftssikre fæl-

lesantenneanlæg i Danmark.

bedste priser.
Siden bladet udkom i februar er der
også sket en del på vores internet og på
kabelnettet. På internettet er vi næsten
færdige med en nødvendig modemombltning, inden vi opgraderer til en
højere hastighed. Der skulle omblttes
ca. 4000 modemmer, og det foregik

Niels-Iørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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ORIENTERING FRA KONTORET
Finanskrise
Kalundborgegnens Antennelaug har det godt. Vi
mærker kun finanskrisen ved at en del huse, som
står til salg, og også andre medlemmer, skifter ned
til grundpakken. Beløbet til grundpakken er alene
det, som drifter foreningen på tv delen. Større tv
pakker er blot penge, som opkræves og videresendes til programudbyderne. Derfor er udviklingen
med flere, som vælger grundpakken, ikke noget,
som rammer foreningen økonomisk.

Konkurrenter
Konkurrencen om vores medlemmer mærker vi
kun meget begrænset. Det nye digitale net, Boxer,
kan ikke tilbyde ViaSat kanaler. Derfor er det stadig fællesantenne eller parabol, som må vælges for
at modtage disse kanaler, bl.a. TV3. Fiber helt ind
til slutkunden er ikke blevet den store konkurrent i
vores dækningsområde. Omkostningerne ved at
lægge fiber ind i en husstand er helt oppe på over
60.000 kr., og kunderne til disse produkter er få.
TDC kan levere på deres telefonkabler. De meget
få medlemmer, som skifter til dette, kommer som
regel tilbage, hvilket vi seh{ølgelig er glade for.
Nye w produkter
De nye produkter vi har - 3 tv pakker - digitalt
ukodet og analogt, samt mulighed for at tilkøbe
digitale kanaler, gør at vi står rigtigt stærkt med et
udbud, som ingen anden udbyder kan levere.
Indholdet i tv pakkerne og kanaler, som kan tilkøbes, er en blanding afViaSat og Canal Digital
kanaler. Dette tænker vore medlemmer måske
ikke så meget på i hverdagen, men det er jo heller
ikke nødvendigt. Det vigtige er, at vi har kanalerne.

Internet og flere helt nye produkter
Ka-net er hurtigt internet på antennekablerne.
Prisen på 199 kr. pr. måned har vi aldrig ændret,
men hastigheden er Øget mange gange. På helt n1t
udstyr leverer vi ns 2012 Ml: til alle vores brugere,
som tæller ca. halvdelen af tv medlemmerne.
Har man ka-net, har man også mulighed for IP
telefoni til 29 kr. i abonnement pr. måned. Det sidste nye er, at man uden noget teknisk udsryr
(Router og telefon) kan vælge gratis fast viderestilling til sin Evercall mobil tli På den måde beholdes det gamle fastnet nr., men alle opkaldene
kommer gratis på din Evercall mobil tlf.
Abonnementet koster 10 kr. mere, i alt 39 kr. pr.
måned. Muligheden gælder også for dem, som
ejer en router med tlf. tilkoblet.
Næste tilbud er en samlet pakke til 299 kr. pr.
måned. Ud over ka-net 20/2 Mb leveres mobilt
bredbånd I Mb. samt IP telefoni, og så mange
mobil abonnementer, som Ønskes. Gratis viderestilling er også med fra din IP telefon til din
Evercall mobil tlf. Æt sammen ien pakke.
Hos Kalundborgegnens Antennelaug er det attraktilt at være hel kunde. IP & mobil telefoni, samt

af vores glimrende sanarbejdspartner Evercall. Ka-net står sell'følgelig
stadig for internettet.

mobilt bredbånd leveres

Markedsandel
Vores markedsandel vokser. Bl.a. kan vi nu ønske
Kirke-Helsinge velkommen med over 200 medlemmer. Dette er en helt speciel fornøjelse for os,
da medler.nmerne i Kirke-Helsinge har valgt
Kalundborgegnens Antennelaug, i stedet for at
blive kunder på den fiber, som lige er gravet ned i
Kirke-Helsinge, hvilket for os også bekræfter, at
indholdet i vore tv pakker og prisen er attraktiv.

Afbrydelser / nedgraderinger / selvbetiening
Dette er det kedelige afsnit, men det eksisterer jo
også i hverdagen. Konkurser og manglende betalinger behandler vi på den kontante måde. Betales
der ikke til tiden, så afbrydes der ganske enkelt for
den ydelse, som er i restance. Vi er blevet gode til
at reagere hurtigt i disse situationer, hvilket gør, at
restancerne minimeres så meget som muligt. Vi
skal ikke afholde omkostninger for den pågældende adresse med service eller dyre betalingsprogrammer længere end højst nødvendigt. Hvert
kvartal udføres denne kedelige øvelse.
Når det sker, lukkes der først for internettet for
dem, som har det. Dette foregår helt automatisk.
Disse medlemmer har nu mulighed for at finde
dankortet frem derhiemme, når de sidder foran
skærmen, og kan på den måde få klaret det økonomiske mellemværende hurtigt, samtidig med at
internettet hurtigt kommer til at fungere igen.
Det er straks værre med tv delen. Her skal en tekniker ud oå adressen med dertil hørende omkostninger for to besøg, en lukning og en genåbning,
inden tingene fungerer igen. Han skal dog ikke ind
i boligen, men en ekstra omkostning på 650 kr.
skal være modtaget, inden teknikeren igen åbner;
hertil kommer så selve restancen. En kontakt til
kontoret samt ventetid er uundgåelig i en sådan
situation.
Godt efterår
Med dette indlæg vil jeg ønske vores medlemmer
et godt efterår'bag tv - eller pc skærmen, forhåbentligt med en Ligtig god og stabil oplevelse. Vi
ved godt, at vi først havde mange udfordringer på
tv delen og nu i sommer også på
internettet. Det hele er for at optimere anlægget til at være det bedste anlæg, som forhåbentlig bliver
til stor glæde for alle medlemmerne.

IuønThygesen
Forretningsfører.
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Det er den melding, som vi i foreningen håber, at alle kan sige samtidig. Men erfaringen har lært, at det desværre ikke er tilfældet. Af forskellige årsager, som jeg her
i bladet har beskrevet til bevidstløshed, er der desværre medlemmer, der ikke

modtager bladet hverken bud- eller postomdelt.
Derfor vil jeg fortsat lægge bladet ud på følgende adresser sidst i uge 42 eller først i
uge 43, når jeg er rimelig sikker på, at alle har haft mulighed for at rnodtage det
med post eller bud.

O Kontoret
på Stejlhøj 23. Kalundborg

-

se side 4.

o

KalundborgFolkeblad,
reklameafdelingen.
o Kalundborg Bibliotek.
o Købmanden i Kirke Helsinge.
O Tømmerup Brugs.

O Rørby Brugs.

o
o

Ubby Brugs.
Ubby Bibliotek.

Mogens Houmølle
Redaktør af

Kalundborgegnens
Antenneblad.
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Ka-net.dk: Hvad er det lige,
der sker med anlægget i denne tid?
faktisk ret meget, og noget af
det kan desværre ikke undgås at genere
vore hårdt plagede brugere en smule i
dagligdagen.
Ja, der sker

Vi er ved at migrere til den seneste platform inden for kabelnet, så vi kan gå
fremtiden og de stigende krav til bl.a.
båndbredde i møde til gavn for vore
brugere. Denne nye platform kaldes
Euro-DOCSIS v.3.0, hvilket står for flg.:
"Data Over Cable Service Interface
Specifications" og Euro er naturligvis
blot for den europæiske standard, der
adskiller sig lidt m.h.t. f.eks. kanalbredde m.v. Du kan læse mere om dette på
wrnrw.

cableeurope. eu.

Kort fortalt går det hele ud på at give
mere kapacitet i det interne fordelingsnet og bedre QoS til gavn for IP-telefoni-

gere og de folk, som arbejder med plo-

jektet, men vi forventer at gå i gang med
den sidste fase af projektet ca. uge 431 44
(år 20f0), og de brugere, som afen eller
anden grund stadig mangler at få b),ttet
modem, bedes se at få klaret dette hurtigst muligt, da deres internetforbindelse via de gamle modems (EPC-2100) vil
blive afbrudt meget snart. De gamle
modems kan ikke længere bruges!
Grundet bl.a. askeskyen over Island har
leveringen af nogle dele til projektet
veeret forsinket, men vi forventer ikke
yderligere forsinkelser.
Foruden opgraderingen til DOCSIS v.3.0
i det interne fordelingsnet har vi også
udvidet vores udstyrspark i datacentret
med henblik på det fremtidige behov for
yderligere båndbredde ind/ud af ka-net.

sterne.
For at kunne migrere til den nye platform er der købt en ny (og meget stor og
tung) kabelrouter (kaldet en CMTS), og
denne er ved at være klar til at overtage
driften i stedet for den gamle.
Vi har kørt mange tests, og det ser meget

lovende udl
For at kunne udn).tte den nye standard
har det været nødvendigt med en kraftig
opsplitning af kabelnettet, og dette
arbejde er så småt ved at være tilendebragt, og det er primært denne opsplitning, som har givet de mange korte
afbrydelser forskellige steder i nettet.
For at kunne kommunikere med den
nye CMTS er det nødvendigt at udskifte
samtlige kabelmodems til en helt ny
type, og vi er snart i mål med dette. Det
har været en stor opgave at udrulle så
mange nye modems; men langt de fleste
har taget det med et smil og tak for det!

Der har været aftroldt sommerferie i
Danmark og således også hos vore bru-

Vi har endvidere lavet dualisering af firewalls og routere, så vi er blevet endnu
bedre sikret ved er,t. nedbrud, og vi
arbejder frem mod at erhverve egne AS
numre og e\.t. flere samtidige udbydere,
hvilket giver maksimal fleksibilitet.

Alt det nye udstyr er top moderne og
kan i stor udstrækning udvides efter
behov så vi fremover kan vokse - både
med antal brugere, men også med
hastigheder og nye protokoltyper.

Alt i alt et meget spændende og dyrt,
men også nødvendigt projekt, som jeg
forventer mig meget af, og jeg er sikker
på, at vore brugere vil
opleve det som plus! :o)

løn Fich

Administrator
/IT ansvarlig.
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Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
sl.

Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne således, at der, ud over de programmer som lovgivningen
kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det lovgivningen krævede

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

i

s2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner og derefter varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end
til opfyldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægterne.

udtryk for alsidighed.

s5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet for-

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
pligtet

restancer til Iauget.

s3.
Enhver inden for det ovenfor næmte område har ret
til medlemskab og tilslutning på laugets til enhver tid
gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapa-

s6.

citet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk
baggrund for at føre tilslutningsledninger frem, således at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsætning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til laugets til enhver tid gældende bestemmelser. Er adressen udenfor etableret net kan tilslutningsbidrag være

drift og vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige

ejes af antennelauget, der
aftrolder de dermed forbundne udgifter til anlæg,
Fællesantenneanlægget

bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke

til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidrag
eller opsparet formue.

højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være

s7.

medlem aflauget.

Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto

iet

npnoain(titr rt

s4.

s8.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen

til
til

anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger
til at berigtige forholdet.

ved brev har fået 14 dages varsel

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

Ordinær generalforsamling afholdes skiftevis

i

Kalundborgområdet,Rørby-Aaby området og Ubby
Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagel-

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenneanlægget.
s 44.

Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.

Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af besq'relsen. Der kan ved en gene-

ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakken, ved at afholde vejledende afstemning eller
en anden type måling.

i Kalundborgområdet
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser
med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen,
samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og
budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt
antennelauget driver en informationskanal, finder
indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af
dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet
forslag til behandling på generalforsamlingen, skal
der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forbehandling på generalforsamlingen.
slag
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
se

til

Vedtæg[er For Kalundborgegnens Antennelaug
omfatter:

a.

Valg afdirigent.
b. Bestyrelsens beretning om laugets vilksomhed

i

det forløbne år.
c. Aflæggelse af regnskab.
d. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det
løbende regnskabsår.
e. hdkomne forslag.
t. I lige år valg af formand og i ulige år valg
af kasserer.

g. Valg af bestyLelsesmedlemmer og 2
suppleanter for disse.
h. Valg af2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

i.

Eventuelt.

Ekstlaordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst l0 % af rnedlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-

ralforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen afbegæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.

Fol ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsanlinger.
Alle valg og vedtagelsel skel ved simpel stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 trediedele af de
fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse aflauget, se $11.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære gene-

ralforsamling, må være indsendt

til

i forbindelse med et
bestyrelsesmedlem,. Ved erhvervelse, aftrændelse og
pantsætning af fast ejendom sant ved optagelse af
lån tegnes lauget afet flertal afbestyrelsens medlemmer, hvorafen skal være enten formanden eller kassereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der er
valgt som l. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.
Lauget tegnes af formanden

Dagsorden for den ordinære generalforsantling

bestyrelsen

inden den 15. febluar.
Hver tilsluttet husstand har een stemne. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme
betales af e.jeren. Denne har pligt til at give hver
enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet.
Stenmeret kan dog kun udøves, hvis bidtaget et
betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede
udarbejdes af dirigenten, ellel den han bernyndiger
hertil, og underskrives 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 oldinære 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.

s r0.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved alnindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af sternmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samllige forhandlirrger og beslutninger.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sin funktion.

s

rr.

Laugets regnskab revideres af to af generalforsarnlin-

gen blandt medlenmerne valgte

revisorer

Revisorerne vælges for I år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra l. januar til 31. decenber.

Eventuelle revisionsbenærkninger indf øres
i laugets protokol.

s 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets fonnål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalfolsamlingen i overensstemmelse med reglerne i SB. Selvom generalforsanlingen har vedtaget
ophævelse i medfør af SB kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlem-

mer ved en til hvert enkelt medlem rettet skriftlig
henvendelse fra bestyrelsen. Inden l4 dage efter
henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da

skriftligt meddele deres stilling

til

ophævelsen.
Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de
algivne 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 nellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Kalundborg marts 2010
Bestyrelsen for

Kalundborgegnens Antennelaug
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Aftalevilkar
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1.0 Generellebestemmelser:

l.l

1.2

1.4

Kalundborgegnens
Antennelaug
2.3

Tilslutningen til og brugen aflnternet 0g
andre ydelser via Kalundborgegnens net
(Ka-net) kræver, at man er medlem af
Antennelauget. Tilslutningen følger

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.

2.4

mod uautoriseret brug fra tredje part.
Brugeren er selv ansvarlig for at beskytte
sine data ved password og / eller firewall
(anbefales), således, at uvedkommende

3.0
3.1

Brug af tilslutnlngen:
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.

2.0 filslutningen:
2.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som alene leveres/eies af

4.0 Feitafhiælpning:
4.1 Brugeren kan anmelde

fejl eller driftsforstyrrelser på den af Ka-net oplyste serviceadresse for den pågældende ydelse.

Kalundborgegnens Antennelaug. Der må
ikke foretages indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstallation er Ka-Net
uvedkommende.
Installationen omfatter op til l0 meter

Ka-nets servicepartner vil påbegynde
aftjælpning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren
begærer iejlaftjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i brugerens eget

antennekabel for forbindelse mellem
kabelmodem og antenne-installationen.
Skal der foretages andre ændringer eller

udstyr, eller

installationen end

udskiftning af 1. stikdåse, sker dette for
pspn rpsn inq

2.2 Tilslutningen tildeles dn

til

sikre dette

Pc'er.

erhvervsmæssige formå1.

i

til at

ikke kan komme ind oå abonnentens

1.5 Tilslutningen må ikke anvendes til

gennemboringer

Ved brug aftrådløse netværk er bruger

enhver tid forpligtiget

adressen på samme måde som Radio- og
TV -tilslutningen.
Nærværende aftalevilkår er gældende for
brugerens tilslutning til Internet og andre

data-ydelser

1.3

for INTERNET hos

ip-adresse.

Denne er en fast offentlig udbyder uafhængig 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 router. Konfiguration af router skal foretages
af bruger selv men Ka-Net vil nogen
udstrækning være behjælpelig med dette
ved henvendelse til kontoret.

i

4.2

til

brugerens fejlagtige

anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til servicepartneren i henhold
til gældende takster på samme måde som
ved TV og radioforsyningen.
Hvis brugeren tilslutter udstyr som medfører fejl på anlægget kan ka-net igangsætte fejlsøgning og udbedring. Brugeren
hæfter for omkostningerne til udbedring
og konsulentbistand.

5.0 Afbrydelse af tilslutningen:
5.1 I tilfælde af brugerens væsentlige

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

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

T.l.2Brugerens anvendelse af tilslutningen,
eller at resultatet heraf ikke opfylder brugerens behov eller forventninger.
7.1.3

måtte lide.
7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen.
7.1.5

undlader rettidigt at opfylde
sine betalingsforpligtelser i henhold til

5.1.1 Brugeren

til misbrug af nettets

7.1.6 Fejl eller driftsforstytrelser i tilslutningen,

til at brugeren har
anvendt udstyr, som ikke er leveret eller
godkendt af ka-net eller, brugeren har
foretaget indgreb i tilslutningen.

ressourcer eller funktioner, herunder
spredning af virus, kædebreve, spam-

som kan henføres

mails og lign.
5.1.3 Brugeren opsætter private servere, foreta-

ger kontinuerlige videokonferencer eller

7.1.7 De data, som passerer via anlægget og

overbelaste den tilstedeværende båndbredde.
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 I måneds varsel, at ændrer priser
eller betalingsform med virkning fra starten
det næstfølgende kvartal.

lovgir,'ning.
7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslutningen

og destruerer, forvansker eller ændrer
data.
7.1.9 Force maieure

7.2

af

Ændringer meddeles brugeren via e-mail,
brev, infokanalen eller på anden betryggende måde.
6.2 Abonnementsprisen er en fast årlig afgift,
der betales for 3 måneder ad gangen

7.3

forud for hver 1. jan., l. apr., l. juli, og
Lokt. Første betaling gælder fra tilslutningen indtil udgangen af kvartalet, hvor
tilslutning har fundet sted. Den samlede
betaling, (trafik og installation) skal tilmeldes til betaling via Pengeinstitutter-

7.4

nes Betalings Service.

6.3

Tilslutningsafgift og øwige betalinger, der
fremgår af abonnementsaftalen, er forfalden til betaling senest 30 dage efter fremsendelse af faktura.

til-

slutningen. Brugeren er ansvarlig for, at
tilslutningen samt de data der overføres
via tilslutningen, ikke krænker gældende

foretager konstant downloadning af data,
da sådanne og tilsvarende aktiviteter kan

5.2

Tab opstået som følge af manglende
adgang til tjenester eller information på
Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos ka-net.

abonnementsaftalen.
5.1.2 Brugeren medvirker

Direkte og indirekte tab som brugeren

7.5

Ved data kriminalitet udøvet via ka-net,
vil forespørgsel fra politiet eller anden tilsvarende myndighed, medføre udlevering af brugers navn og adresse som
anført på denne kontrakt.
Brugeren skal skadesløsholde ka-net for
ethvert krav fra trediemand, som måtte
blive rettet mod ka-net som følge af brugerens brug af tilslutningen.
En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtigelser i henhold til aftalen,
såfremt misligholdelsen skyldes forhold
udenfor vedkommendes kontrol.

Brugerens brug af opkoblingen sker i
enhver henseende på eget ansvar. Ka-Net
kan ikke holdes ansvarlig for skader eller
sam ved manglende signal. Ka-net påtager sig intet ansvar for uvedkommendes
adgang til brugerens data og systemer.
Brugeren er selv ansvarlig for alle eventuelle fejl og omkostninger opstået i relation
til bestilling af ydelser via Internettet og

7.0 Ansvar:

brug af betalingssystemer tilknyttet

Ka-net påtager sig intet ansvar for:
7. I.1 Driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan
henføres til normal service og vedligehol-

Internet.

7.I

delse af anlægget.

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

fikationer samt funktioner, som tilslutningen giver brugeren mulighed for at

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

anvende. Ændringer af tekniske specifika-

tionsgebyr.

aftalevilkårene, herunder tekniske speci-

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 6n måneds varsel til udgangen af et kvartal. Efter opsigelse, skal
kabelmodem inkl. Strømforsyning og netværkskabel afleveres før opsigelsen
accepteres. Udsty.ret sendes til, eller afle-

veres hos Kalundborgegnens Antenne-

9.2

Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

10.0 øwige bestemmelser:
10.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres
ved retten i Holbæk.
10.2 Abonnenten opnår ingen rettigheder over
IP-adresse, ophavsretslig beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget eller tilslutninger, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.
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BI/TKSPRUTTE

Narm: Christian Frandsen

Æder: 22 år

Erhverv: Jeg er blevet ansat af foreningen til at overtage jobbet som blæksprutte. Jeg skal bl.a. sidde i receptionen og tage
imod de medlemmer der kommer op på kontoret samt stå for
support af både internet og tv. Ieg har tidligere arbejdet som
elektriker ved Multi-tech i Kalundborg.

Fritid: leg bruger meget af min fritid sammen med
min kæreste gennem2 år og vores venner.
Jeg bruger også tid på lidt løbetræning og selvfølgelig min computer.
Christian Frandsen
Luffo to ou er Kalundb o r g.
Foto: Søren Schultz.
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Tilmeldingsblanket

til Kalundborgegnens

K^ALI

ANl'=r.t\=Lrdu(r

Antennelaug

Tilslutningsprisen 6.995 kr.

inkl. moms er Jorfalden til betaling, når De er i stand til at modtage
signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. lor 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: (sæt kryds)

r-rI

Grundpakken:l
899 kr. pr. år -

zs orgr"t" p,q,u--.

f_lI

Mellempakken:l
2345 kr. pr. år -

32 dienare

p,os'mmer

n

Fuldpakken:l
3520 kr. pr. år -

so

I

oisr"t"

p,os'u.*,

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 tor internet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ll

Ka-net (199 kr. pr. måned) 2Ol2Mbit internet:
Ved afkrydsning i ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de
gældende vilkår, som kan læses på hjemmesiden www.ka-ne1.dk og accepterer at betale gældende
pris for ka-net.
STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering a{ 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
ydervæg samt montering af kabel i stikdåse eller overgangspunkt. lndføringen i huset
udføres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.
Gravearbeldet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.
Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med
torstærker, 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

"""tlT$illr";,,

Ovenstående betingelser accepteres herved.
Navn:
Adresse:
Post

nr.: _

By:
Mobil

Telefon nr.:
Træffetid:

Dato:

E-mail.:

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

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøi 23
4400 Kalundborg

Adl$
KALL,\)3OR(:=(z\=Ns

Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens
Antennelaug

A\]'=NN=LAtr(.z

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. lor optagelse i mediemskartoteket, og
det til enhver tid
gældende årsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen
r"å d"n andel, der
måtte være tilbage frem til næste ordineere opkrævning.

Jeg ønsker: (sæt krVds)

Grundpakken:l
899 kr' pr. år -

I

zs orsnur" p,os,u--

e,

Meuempakken:l
234s kr. pr. år -

s2 disirare

I

Fulopakken:fl

øosramme,

sszo kr. pr. år - -i,u," o.n,u,*,

Ændring til mindre pakke er gratis.
omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)
ved samtidig tilmelding al ka-net, er oprettelsesgebyret tor internet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ka-net (199 kr. pr. måned) 2O/2 Mbit internet: l-l
ved afkrydsning i ka-net og underskrift af n€erværende aftale har undertegnede gennemlæst
de
gældende vilkår, som kan læses på hiemmesiden www.ka-net.dk
og accepterer åt betale gærdende
pris 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 maikeringsbånd til hus,
opløring og inddækning af kabel på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring
af
ydervæg samt montering af kabel i stikdåse eller overgangspunkt. Indføiiigen
i huset
udføres 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
forstprker, indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for

Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat
Kalundborgegnens Antenneraugs bestyretse godkender udbygningen af anrægget.
Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ilølge vedtægterne.

Ovenstående betingelser accepteres herved.
Navn:
Adresse:
Post nr.:
Telefon nr.:
Træffetid:

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

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg

Tilmelding til Ka-net

Adresse:
Der hvor ka-net skal installeres

Mobil tlf.:

Ttf.:

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

Flytter fra adressen

IIRR NR
Modem taqes med til nv

I

STAT

adresse

på modem)

JA

E

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 h.jemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gaeldende 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 alleveret på Stejlhøj 23,

tlf.59 56

Herefter respekteres opsigelsen endeligt.

Installationsprisen for Internet udgør 475,00 kr.
Findes der iforvejen intakt datastildinstallation - 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 teknikerbesø7. 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
Steilhøi 23
4400 Kalundborg

15 70

ka-ltet.dk

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du

mulighed for
nternet
over antenneanlægget.
høj hastig heds-

i

Hastighed:
20 Mb. download
2 Mb. upload
Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

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

;,:

PRISER 2OIO

/Yfit^
KALLr\)30lo=(z\=\5
Å.\1'=\\=LAtr(z
899,00 kr. pr. år
2.345,00 kr. pr. år
3.520,00 kr. pr. år

Grundpakken
Mellempakken - Inkl. Grundpakken
Fuldpakken - Inkl. Grundpakken & Mellempakken
Grundpakken - Afregnes over huslejen
Mellempakken - Afregnes til antennelauget
Fuldpakken - Afregnes til antennelauget
Pakkeskift

369,00 kr. pr. kvartal
663,00 kr. pr. kvartal

til mindre pakke

0,00 kr.
650,00 kr.

Pakkeskift til større pakke

6995,00 kr.
9950,00 kr.

lnstallation af fællesantenne
lnstallation af fællesantenne
Gentilslutning af fællesantenne

650,00 kr.
199,00 kr. pr. måned
475,00 kr.

Internet - 20 Mbit download & 2 Mbit upload
Ny installation med tekniker
Ny installation, samtidig med fællesantenne installation
lnstallation uden tekniker når datastik forefindes

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
fra 0,00 kr.
0,00 kr.
29,00 kr. pr. måned
79,00 kr. pr. måned
99,00 kr. pr. måned
39,00 kr. pr. måned

Oprettelse
Nyt nummer
Nummeroverførsel til Ka-telefoni
Forbrugsafregnet abonnement
Flatrate abonnement - Samtaler til dansk fastnet er gratis
lnternational flatrate abonnement
Fastnet på Evercall mobilen - Router er ikke nødvendiB
Opkaldsafgift - Kun besvarede opkald og ikke flatrate opkald
Samtale til dansk fastnet

-

Kun ved forbrugsafregnet abonnement

Samtale til dansk mobiltelefon

samtale til andre Ka'ere / evercallere
Samtale ved fastnet på mobilen - Ingen opkaldsafgift - Alle opkald koster
Linksys WRP400 - Trådløs router - Hvis du vil ringe ud til fastnet pris

)

Forlængerledning, anvendes hvis du vil genbruge dane gamle telefonstik

0,25
0,10
0,99
0,00
0,60
799,00
49,00

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

pr.
pr.
pr.
pr.

minut
minut
minut
minut

rrArr
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UDLEJNINGSBOLIGER
Gælder hvor grundpakken opkræves sammen med huslejen.
Nedenstående er gældende for år 2010

Registrering af ny beboer og pakkevalg
Velkommen til Kalundborgegnens Antennelaug, som tilbyder følgende:

Ka-net 20 Mb. download
Frit

forbruo

i 2 Mb. upload - oprette lse

kr. 0,00.

pr. måned

kr.199,00

Beløbet for tilmelding og forbrug kan ændres.

Ved afkrydsning i ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de

gældende vilkår, som kan læses på hiemmesiden www.ka-net.dk 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
orisen 475 kr.

EFTERNAVN

POST NR. OG BY

LEJEMALET GÆLDER FRA . DATO

DATO OG UNDERSKBIFI

1
2
HD
DRK
DR Bamasjang
DR Update
DR Folketinget
TV 2Øsl
TV2 Lorry
Kanal ØST
TV 3
DK4
DR
DR
DR

Kanal 4
Ekstrakanal
lnfokanal fra KA

SVT1
SVT 2
Svensk TV 4
NRK 1
ARD
ZDF
NDR
RTL

TVSMonde

TV 2 Film
TV 2 Sport
TV 3 Puls
Eurosport
Eurosport 2
Disney Channel
Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon

VH1
MTV DK
The Voice

Vo.sion 03.02.2010

Vestsjællands største antenneanlæ9.
Vælg mellem 50 TV programmer og 24 radio programmer
Se mere på http://antenne.ka-net.dk

At0^

Kd:\er

KA-Net er internet
på antenneanlægget

hos
Kalundborgegnens
Antennelaug.
Læs mere på

w.ka-net.dk

i
i
i
i

evercaf

f

Skift til Ka-telefoni,
spar en masse penge
og få en bedre service!
Flyt dit telefonnummer - eller få et nyt

lP-fastnet

Spar 50S0% med lP-f,astnet
Forbrugsafregnet
abonnement:

Fri samtale til danske
fastnetnumre for kun:

29 Kr/md.

79 lG/md.

Mobil
5 timer

fri tale pr. md.

inkl. fri SMS & MMS.

'f,

lllr

Eller vælg mellem:

"Sprint"

60 ørelmin.

"Maraton"

39 ørdmin.

Sekundafregnet,
ingen opkaldsafgift,

Minutafregnet,
opkafdsafgtft49 øre,

SMS: 17 øre

SMS: 17 øre

Hør mere hos evercall på 44 40 40 40
eller tilmeld dig på www.ka-net.dk

