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LEDEREN

fra formanden

Da vi i Kalundborgegnens Antennelaug
forhandlede om nye programaftaler, var
tilbuddet og de tekniske muligheder for
bl.a. det digitale spejl bedst hos YouSee
Kabel-TV, og det blev derfor dem, vi tegnede kontrakt med. De var ene om at
kunne levere Viasats programmer i digital form. Dertil kom, at vi ved forhandlingerne med YouSee opnåede at kunne
købe til den pris, som vi havde opnået
ved vore to hidtidige leverandører.
Konkurrencen er skarp, og leverandørerne kroer sig ved at give slip på kravet
om bestemte pakker og indhold. Men
der ses stadig flere tegn på, at udviklingen mod frit valg er i gang. Det kommer
måske efter det analoge tv-net lukker
næste år. Også de kommende år vil du
kunne bruge dit ”gamle” tv, for vi vil
fortsat være i stand til at levere tv både
analogt og digitalt samt internet og telefoni. Bestyrelsen og forretningsføreren
har løbende møder med de
forskellige udbydere for at følge
udviklingen.
På internettet stiger konkurrencen
også stadigvæk. Blandt vore fremtidsvisioner er at kunne levere endnu højere
hastigheder til alle medlemmer uden at
hæve prisen. Det vil kunne ske i en ikke
så fjern fremtid. Vi tilbyder nu også vore
medlemmer IP- telefoni (telefon over
internettet) gennem en fast samarbejdspartner, Everlove på Fyn. Du kan
bestille Ka-telefoni via vores intranethjemmeside under menupunktet Katelefoni øverst på siden.
Men vi har endnu en nyhed til medlemmerne: For at imødegå konkurrencen har bestyrelsen besluttet fra 1. september at nedsætte vores pris for internettilslutning til 475 kr., hvilket er mere
end en halvering af den hidtidige pris.
Samtidig bliver tilslutningen gratis på
steder, hvor stikdåsen har dataudtag. I
det tilfælde kan medlemmet ved henvendelse på kontoret blive oprettet som
internetbruger uden udgift til oprettelse. Hvis man vil have internet og IPtelefon kan man besøge kontoret, få

udleveret et kabelmodem, betale for
routeren til telefonen, og gå hjem og
slutte det hele til, hvorefter både telefon
og internet er køreklart. Og du kan
bruge den telefon, du har i forvejen. Kan
det blive nemmere?
Vi har også siden foråret revideret
vore sider på internettet. Adressen til
indgangsportalen til både antennesiderne, internetsiderne og vores intranet
hedder www.ka-net.dk. På den side, der
dukker op, kan du vælge at checke din
post på web-mail, eller du kan se på tvsiden med bl. a. oversigten over programmer og kanaler samt en masse
andre spændende ting. Se f.eks. tv-teknologi ordbogen. Her kan du se, hvad de
forskellige tekniske begreber dækker
over. Der er også adgang til en driftsside
for Selectordekoderen fra YouSee KabelTV.
På web-adressen intranet.ka-net.dk
finder du alle oplysninger om driften af
ka-net, og eventuelle varsler om afbrydelser eller ændringer på internettet.
Der finder du også adgang til flere forskellige spil eller downloads, du kan
bruge frit.
Senere i år sætter vi også en ny infokanal i drift. Den vil med sit flotte udseende og sit spændende indhold forhåbentlig få endnu flere medlemmer til at
indstille på VHF-kanal 6, hvor infokanalen ligger. Af det nye indhold kan nævnes nyheder fra et par af de landsdækkende aviser automatisk opdateret
hvert kvarter.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne
vil bruge alle de muligheder, som vi stiller til rådighed.
HUSK - du er ikke kun
medlem, du er også medejer
af Kalundborgegnens
Antennelaug.

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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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
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ÅBNINGSTIDER:
Kontoret er åbent
mandag til torsdag
kl. 10.00 – 15.00
Fredag efter aftale
Telefon 59 56 15 70
Telefonen besvares
mandag til onsdag
kl. 10.00 – 14.00
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NYT FRA KONTORET PÅ STEJLHØJ
fremtid vil f.eks. Ka-net Internettet
automatisk lukke, hvis medlemmet er i
restance med betalingen. Herefter vil
den enkelte selv kunne genåbne Ka-net
ved hjælp af pc og dankort. På denne
måde bliver der selvbetjening 24 timer i
døgnet.

Kalundborgegnens Antennelaug er i en
rivende udvikling. Efter at vi har fået
kontor med fast bemanding og et nyt
system til at håndtere medlemmer og
alle vore produkter, har vi nemt ved at
tilbyde en høj personlig service.
Efterspørgslen på tilslutning til
Kalundborgegnens Antennelaug er også
steget. Inden for de seneste år er der
udbygget til ca. 2000 nye adresser, således at vi i dag forsyner ca. 8000 adresser
og har mulighed for i alt ca. 10.000
inden for det etablerede område.
Dette har været med til at give en lavere
pris på TV-pakke 1, som også gælder for
driften af anlægget. Prisen er her sænket med 100 kr. til 725 kr. pr. år.

Ved afbrydelse af TV signalet gælder det
stadig, at der skal sendes en tekniker ud
på den pågældende adresse, som kun
kontoret kan rekvirere - med dertil
hørende omkostning for medlemmet
samt leveringstid på genåbning.
Programudbydere af betalingskanaler
hæver til stadighed priserne. For at
kunne holde budgettet pr. år i
Kalundborgegnens Antennelaug har vi
samlet vores køb et sted.
Denne aftale gør, at priserne er låst et år
af gangen, også selv om enkelte programmer stiger i indeværende år.

Det, som før kun var TV og radiokanaler,
er nu blevet til analoge og digitale TVog radiokanaler helt ind i stuen til samtlige medlemmer (som to fællesantenner
i en).
Denne mulighed giver det samme som
fiber, men vi beholder alle fordelene ved
det analoge med flere valgfrie tv i hver
enkelt beboelse.

De digitale kanaler leveres uden
omkostninger for foreningen. Det
enkelte medlem, som ønsker at benytte
tilbuddet med digitale valgfri kanaler,
afregner selv dette direkte til YouSee,
som er foreningens samarbejdspartner
på dette område. Alt andet drifter foreningen selv.

På det digitale system kan der vælges
mellem ca. 120 TV kanaler ud over de
32, som alle med den store tv pakke kan
se.

YouSee er en af de få, som på nuværende tidspunkt kan levere ViaSat og Canal
Digital programmer i en og samme løsning.

Ka-net Internettet er ikke kun hurtigt og
stabilt, men også udbygget med IP telefoni, hvilket stiller store tekniske krav,
som alle opfyldes.
Hastigheden på Ka-net er blevet hævet
flere gange, og dette vil ske igen. Prisen
på 199 kr. pr. mdr. med frit forbrug har
været gældende i hele forløbet.
Antiterrorlovgivningen har også udfordret os (og vores ka-net brugere). Dette
er vi også helt i mål med nu.

Ivan Thygsen

Vores medlems- og produktsystem giver
os mange muligheder. I den nærmeste

Forretningsfører
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I dyrenes fodspor

Tag med Jamie Crawford på rejse rundt i verden
til nogle af vor mest fascinerende dyrearter

Se I dyrenes fodspor hver
onsdag og lørdag kl. 20.00
Den 1. oktober introducerer vi en helt ny og endnu vildere tv-kanal; Animal Planet er allerede en
højt respekteret kanal, der giver seerne det bedste tv indenfor dyreverdenen. Vi ønsker nu at give
seerne en tv-kanal, der er vildere end nogensinde med masser af nye endnu mere gribende programmer og et helt nyt look og logo. Ønsker du yderligere information, så tag fat i din Discovery-kontakt,
Steen Ascanius, på tlf.: 88 730 227 eller e-mail steen_ascanius@discovery-europe.com.
Animal Planet er en del af Discovery Networks Nordic.

ANTENNELAUGETS INFOKANAL OG
HJEMMESIDER
Antennelaugets hjemmesider og infokanal har siden december sidste år gennemgået nogle gennemgribende ændringer. Alle de gamle sider er blevet
skrottet og helt nye bygget op fra bunden. Det tager tid, men vi er nu nået så
langt, at alle Antennelaugets nye sider
er taget i drift.
Antennelaugets hovedside hedder
www.ka-net.dk og skal fungere som en
hovedindgang (portal) til laugets to specialsider, ligesom siden fungerer som
vores ansigt udadtil.
Specialsiderne hedder antenne.kanet.dk og intranet.ka-net.dk.
Antennesiden indeholder alle de oplysninger, du har brug for som medlem af
antennelauget vedrørende TV & Radio.
Du kan finde regnskaber, referater,
antenneblade, kanal oversigter m.m. På
antennesiden finder du også et debatforum, hvor du kan få svar på evt.
spørgsmål.
Intranetsiden er rettet mod de medlemmer af lauget, der har internet hos os.
På intranettet kan du finde debatforum,
chat rum, lokal vejrudsigt, driftstatus,
nyheder, spilsektion og meget mere.
Den 25. august søsatte vi, som en ekstra
service til vores brugere, en Teamspeak
server – primært rettet mod den yngre
generation af Ka-net brugere. Serveren
kan tilgås ude fra, og du kan derfor som
Ka-net bruger mødes med dine venner i
kanalerne, selv om de ikke er på Ka-net.
Intranettet kan ikke besøges, hvis du
har en anden internet udbyder. Du skal
være tilkoblet et Ka-net modem for at
kunne besøge siden.
Den nye infokanal sættes i drift medio
oktober. Vi har forsøgt at bibeholde
sideindekseringerne, men der er alligevel foretaget en del ændringer, som I
skal vænne jer til. Den nye infokanal er
teknisk konstrueret, så det i fremtiden

bliver meget lettere for os løbende at
opdatere nyheder. Driftstatus for både
TV og Internet vil blive opdateret lynhurtigt ved evt. nedbrud og fejl på systemerne.
Infokanalens tekst TV er blevet tilføjet
alle tekniske data til vore Ka-net brugere. Hvis du på et tidpunkt får problemer
med at komme på nettet, så besøg infokanalens tekst TV side 300. I mange tilfælde vil du ved hjælp af tekst TV kunne
afhjælpe fejlen selv.
Benyt infokanalen og tekst TV – alle
nyheder og informationer er til dig som
medlem af Antennelauget.
Konstruktiv kritik, ros, forslag til forbedringer og nye tiltag modtages meget
gerne.
Skriv til
webmaster@ka-net.dk
med dine ideer
og forslag.

Kenneth Brink
Webmaster/assisterende
systemadministrator.
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Hvad er Digitalt kabel-tv
og hvad giver det dig?
Verden bliver digital. Du kender det fra bl.a.
digitalkamera og musik. Og nu kan dit tvsignal også blive digitalt. Digitalt kabel-tv
kan sammenlignes med digital musik, når
du lytter til en cd. Det digitale tv-signal er
på samme måde helt frit for støj. Derfor vil
du med Digitalt kabel-tv få et billede, som
står meget skarpere, end du er vant til. Og
forskellen vil især være tydelig, hvis du har
en større fladskærm.
HDTV – så livagtigt at du bliver en del
af spillet
Vælger du at få Digitalt kabel-tv, får du også
adgang til HDTV. Med HDTV træder du ind
i tv-billeder, der er helt enestående klare og
dybe. Farverne er langt mere intense og
detaljerne springer frem, så det er som at
være der selv. Med HDTV kan vi tilbyde dig
fem HD-kanaler, og der er flere på vej.

Boksen der kan ændre måden du
ser tv på
Drømmer du om det ypperste, skal du vælge
vores nye HD-boks med harddiskoptager.
Den giver dig en lang række fantastiske
muligheder, og en fleksibilitet, som du ikke
har oplevet før. Og den kan uden tvivl ændre
måden, du ser tv på.
Dine fordele med Digitalt kabel-tv
Ud over knivskarpe billeder kan Digitalt
kabel-tv også byde på funktioner som:
egen digitale tv-pakke
kanaler du har i din almindelige tvpakke
Du bestiller Digitalt kabel-tv på yousee.dk,
80 80 40 40 og hos TDC Butik, Elgiganten,
FONA, expert og 2tal.

Er du klar til mere tv? Få mere information om vores
HD-bokse og hvad Digitalt kabel-tv tilbyder dig på yousee.dk.

For at se HD-kanaler, skal du have en HD-boks, et programkort og et HD-ready eller Full HD tv. HD-kanalerne
Kanal 5 HD og TV 2 SPORT HD fås med Pakke 2. HDpakken med Discovery HD, National Geographic Channel
HD og Eurosport HD koster 49 kr./md. og kræver Pakke 2.

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

kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede
udtryk for alsidighed.

§ 2.
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.

§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet forpligtet 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.

§ 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 kapacitet 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
højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være
medlem af lauget.
§ 4.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen til
anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger
ved brev har fået 14 dages varsel til at berigtige forholdet.
Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenneanlægget.
§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling 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.
Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne således, at der, ud over de programmer som lovgivningen

§ 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 skiftevis i
Kalundborgområdet ,Rørby-Aaby området og Ubby
Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagelse 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 forslag 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
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Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
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 medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.
Alle valg og vedtagelser sker 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 af lauget, se §11.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til bestyrelsen
inden den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme
betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver
enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet.
Stemmeret kan dog kun udøves, hvis
bidraget er betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede
udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger
hertil, og underskrives af dirigenten.
§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på
8 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
bestyrelsesmedlem,. Ved erhvervelse, afhændelse og
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der er
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i

den udtrædendes valgperiode.
§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 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 generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra 1. januar
til 31. december.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres
i laugets protokol.
§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i §8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget
ophævelse i medfør af §8 kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlemmer ved en til hvert enkelt medlem rettet skriftlig
henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter
henvendelsens 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
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BLÅ BOG
Navn: Daniel Badeby Andersen
Alder: 25 år
Erhverv: Jeg er ansat af foreningen som den daglige ”blæksprutte”. Denne titel
dækker over mange ting, bl.a. supporten i dagtimerne og assisterende systemadministrator. Jeg har tidligere arbejdet som elektriker hos Kemp & Lauritzen i
Kalundborg. Udover dette har jeg i flere år ved siden af mit fuldtidsarbejde haft mit
eget firma indenfor it-området. De sidste 5 år - inden min ansættelse i
Kalundborgegnens Antennelaug - fungerede jeg også som ulønnet supporter for
ka-net.
Fritid: Meget af min fritid går sammen med min kæreste gennem
fem år. Ellers bliver den brugt på fodbold, løbetræning og selvfølgelig
min computer.

Daniel Badeby
Andersen
»Blæksprutte«

Be the first
to know
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TV og Radio liste til MANUEL
indstilling 2008
RADIO

TV
Nr. Programnavn

MHz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

189,25
175,25
203,25
607,25
599,25
679,25
655,25
671,25
535,25
551,25
591,25
527,25
575,25
719,25
663,25
511,25
495,25
519,25
703,25
543,25
695,25
503,25
161,25
168,25
259,25
266,25
252,25
245,25
231,25
273,25
196,25
182,25
567,25
631,25
647,25

DR 1
DR 2
TV 2
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 2 Film
TV 2 News
TV 2 Sport
Eurosport
TV 3
TV 3+
DK 4
Kanal 4
Kanal 5
TV 6 / Playboy
Discovery
Animal Planet
Hallmark
Disney Channel
Cartoon Network
MTV
CNN
ARD
ZDF
NDR
NRK 1
TV 2 Norge
Svensk TV 1
Svensk TV 2
TV 4 Sverige
Prøvekanalen
Infokanalen
Video 1
Selector
Video 2

Kanal Tuner
7
5
9
38
37
47
44
46
29
31
36
28
34
52
45
26
24
27
50
30
49
25
S9
S10
S15
S16
S14
S13
S11
S17
8
6
33
41
43

DVB-C/T
DVB-C/T
DVB-C/T
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
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Nr. Programnavn MHz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DR P1
DR P2
DR P3
DR P4
100FM
100 Soft
Nova FM
RTL Oldies
SLR
NRK P 1
NRK P 2
NRK P 3
P 4 Norge
NDR 2
NDR 4
SWF 3
DR Klassisk
Klassisk Tysk
Radio 2000

Lille pakke
Stor pakke

89,5
90,1
90,7
91,3
102,2
96,2
104,0
105,8
107,0
92,3
91,8
92,9
104,6
95,5
98,5
103,4
94,0
106,4
105,2

TV og Radio liste til AUTOMATISK
indstilling 2008
RADIO

TV
Programnavn

MHz. Kanal Tuner Tuner

ARD
ZDF
DR 2
Info-Kanalen
DR 1
Prøvekanalen
TV 2
DVB-T Digitalpakke
Svensk TV 2
TV 2 Norge
NDR
TV 4 Sverige
Animal Planet
CNN
Discovery
Hallmark
DK 4
Eurosport
Cartoon Network
TV 3

161,25
168,25
175,25
182,25
189,25
196,25
203,25
214,00
231,25
252,25
259,25
273,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25

S9
S10
5
6
7
8
9
10
S11
S14
S15
S17
24
25
26
27
28
29
30
31

DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C

Video / Selector
Kanal 4
TV 3+
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu

567,25
575,25
591,25
599,25
607,25

33
34
36
37
38

DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C

Video / Selector

631,25

41

Video / Selector
TV 2 News
TV 6 / Playboy
TV 2 Sport
TV 2 Film
MTV
Disney Channel
Kanal 5
DVB-T Digitalpakke

647,25
655,25
663,25
671,25
679,25
695,25
703,25
719,25
850,00

43
44
45
46
47
49
50

DVB-C DVB-T
DVB-C DVB-T
DVB-C DVB-T

DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C
DVB-C

68
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Programnavn MHz.
DR P1
DR P2
DR P3
DR P4
NRK P2
NRK P3
100 Soft
DR Klassisk
NDR 2
NDR 4
100 FM
SWF 3
Nova FM
P4 Norge
Radio 2000
RTL Oldies
Klassisk Tysk
SLR

Lille pakke
Stor pakke

89,5
90,1
90,7
91,3
91,8
92,9
96,2
94,0
95,5
98,5
102,2
103,4
104,0
104,6
105.2
105,8
106,4
107,0

Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens
fællesantenneanlæg
TILMELDINGSBLANKET

til Kalundborgegnens Fællesantenneanlæg
Tilslutningsprisen 6.995 kr. inkl. 25 % 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 frem til næste ordinære
opkrævning.
Jeg ønsker: (sæt kryds)
Grundpakke (725 kr. årligt) 13 tv programmer:

Fuldpakke 2850 kr. årligt:

Ændring til pakke 1 er gratis.
Omkostningen ved skift til fuldpakke 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)
Ved samtidig tilmelding og installation af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i
tilslutningsprisen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i
kabelskab ved skel, udlægning af op til max. 40 m 7mm kabel og markeringsbånd til hus,
opføring og inddækning af kabel på væg til max. 1 m over terræn, gennem-boring af
ydervæg 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 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.
Parcel. version 9.08

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

By:

Telefon nr.:
Træffetid:
Dato:

Mobil:
E-mail.:
Underskrift:
Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens
fællesantenneanlæg
TILMELDINGSBLANKET
2

til Kalundborgegnens Fællesantenneanlæg
Tilslutningsprisen 9.950 kr. inkl. 25 % 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 frem til næste ordinære
opkrævning.
Jeg ønsker: (sæt kryds)
Grundpakke (725 kr. årligt) 13 tv programmer:

Fuldpakke 2850 kr. årligt:

Ændring til pakke 1 er gratis.
Omkostningen ved skift til fuldpakke 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)
Ved samtidig tilmelding og installation af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i
tilslutningsprisen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i
kabelskab ved skel, udlægning af op til max. 40 m 7mm kabel og markeringsbånd til hus,
opføring og inddækning af kabel på væg til max. 1 m over terræn, gennem-boring af
ydervæg 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 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.
Parcel. version 9.08

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

By:

Telefon nr.:
Træffetid:
Dato:

Mobil:
E-mail.:
Underskrift:
Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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Tilmelding til ka-net
hos
Tilmelding til Ka-net
Kalundborgegnens Antennelaug

Navn:

Adresse:
Der hvor ka-net skal installeres

Tlf.:

Mobil tlf.:

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

Flytter fra adressen

den

UBR NR.

(Står på modem)

Modem tages med til ny adresse

JA

NEJ

.

Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om
internetforbindelse, i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til ka-net.
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.

Installationsprisen for Internet udgør 475,00 kr.
Findes der i forvejen intakt datastik/installation - 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 teknikerbesøg. 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
Version 9.08

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til:
Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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ka-net.dk
pr. md.
incl. lån
af modem

KUN ...........

199.Installation 475.-

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du
mulighed for
højhastigheds-internet
over antenneanlægget.
Hastighed:
6,0 MB/s download
1,0 MB/s upload
Med abonnementet følger...
4 GRATIS e-mailadresser
Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen
på side 20.
21

TAKSTER FOR TILSLUTNING
til Kalundborgegnens Antennelaug

RADIO OG TV
Tilslutningspris
Indmeldelsesgebyr

kr. 9.950,00
kr.
62,50

Spørg på kontoret
efter din pris
Kontingent for 2008
Lille TV-PAKKE pr. år kr. 725,00
eller...
Stor TV_PAKKE pr. år kr. 2.850,00

INTERNET
Tilslutningspris
kr.
Lån af modem og
frit forbrug pr. måned kr.
*) opkræves kvartalsvis.
Med Ka-net
har du bredbåndsforbindelse
til internettet døgnet rundt
til en fast pris.
Ved køb af en router
kan du tilslutte flere computere
i samme husstand.
Tilslutningen etableres via et
modem, som alene leveres af
Kalundborgegnens Antennelaug
sammen med op til 10 meter
antennekabel.

475,00
199,00

Der er inkluderet
4 e-mail adresser.

Læs mere på hjemmesiden:

www.ka-net.dk
23

Spar 50-60%
på din telefonregning!!
Udskift din fastnettelefon med ka-telefoni
og behold dit eget nummer!
 Behold dit nuværende nummer og ring fuldstændigt, som du plejer.
 Du sparer 50-60 % på din samlede telefonregning
(i.f.t. traditionelt fastnet) og ringer helt gratis til
andre med ka-telefoni.
 Meget lave priser på udlandstelefoni.
 Telefonsvarer og viderestilling medfølger.
 Du kan genbruge din boligs gamle telefonstik og
behøver ikke købe nye telefonapparater.
 Din PC behøver ikke at være tændt, for at du kan
ringe.
 Vælg mellem forbrugsafregnet abonnement eller
flatrate, hvor du for 79,- pr. måned har ubegrænset samtale til danske fastnetnumre.
 Hurtig support pr. telefon og mail.

Ring til everlove på 88 80 60 40 og hør mere.
Eller besøg os på Stejlhøj 23 og prøv det
- og bliv overbevist.
Eller klik ind på ka-intranettet og meld dig til.
ka-telefoni udbydes i samarbejde med
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