
Bestyrelsesberetning 2011. 
 

Generelt om Kalundborgegnens Antennelaug. 
Kirke-Helsinge Antennelaug er nedlagt, og medlemmerne har i stedet enkeltvis meldt sig 
ind hos Kalundborgegnens Antennelaug.  
De tidligere medlemmer fra Kirke Helsinge starter betalingen den 1.1.2011. 
 
Derfor tager jeg i de følgende tal udgangspunkt i antallet den 1. januar og ikke som jeg 
plejer den 31.12. 
 
Medlemstallet den 1.januar 2011 er 8.603     
 
Til sammenligning var antallet den 1. januar 2010 - 8.457   
   
2.457 har grundpakken. Den 1. jan. 2010 var tallet 1.656  
  
604 har mellem pakken, Det var der kun 7, der havde bestilt den 1. jan 2010 
 
5.545 har fuldpakken. Den 1. jan. 2010 var antallet 6.794   
 
Den 31.12.2010 har 3978 medlemmer internet, det er en stigning fra 3947 i forhold til 
31.12.2009. Vi kan pt. Ikke levere internet til Kirke-Helsinge, der er bundet af en anden 
leverandør. 
 
Som I kan høre af de nævnte tal, er der mange pakkeskift til en mindre tv pakke, og det er 
nødvendigt, at afregningen til programudbyderen er korrekt,  
 
Vi indberetter til programudbyderne kvartalsvis, hvorfor det er nødvendigt med to 
måneders opsigelsesvarsel til udgangen af et kvartal ved pakkeskift til en mindre pakke. 
 
Foreningens drift betales over grundpakken. Opkrævning af betaling for mellem- og 
fuldpakken afleveres ubeskåret til programudbyderne. 
 
Udbygningen af kabelnettet er fortsat i 2010 og 2011. Opdeling af kabelnettet er på plads 
med tilhørende ny signalfremføring via lys ledere. Vi tør ikke sige at vi færdige, for der vil 
altid være udfordringer i forhold til nye behov og til vedligeholdelse, så derfor fortsætter vi 
opgraderingen af kabelnettet.  
 
Tv-programmer. 
Nogle tror fejlagtigt, at YouSee og Kalundborgegnens Antennelaug er et og samme. Det er 
det absolut ikke. Kalundborgegnens Antennelaug er en selvstændig, medlemsejet 
antenneforening med egen økonomi.   
For at vi kan levere tv programmer skal vi lave visningsaftaler med hver enkelt 
programudbyder. Der skal også udstyr til, som skal vedligeholdes og skiftes til nye 
standarder. 
En anden måde er at købe det hele samlet på en fiberforbindelse. Det er sådan det sker 
nu fra YouSee. ”Så bestemmer man jo ikke noget,” siger nogen. Nej, man bestemmer ikke 
over sammensætningen af tv programmer, men det gør ikke så meget, da alt er 
tilgængeligt på den ene eller anden måde. Det er ikke nødvendigt at mangle noget, når det 
hele er til rådighed. Aldrig har der været så meget ro omkring tv programmerne som nu. 
  
I Kalundborg er der ikke nogen begrænsninger sammenlignet med et YouSee ejet net, alt 
hvad YouSee tilbyder, er tilgængeligt. Fra maj / juni 2011 er det nok med grundpakken 



hvis du vil sammensætte din egen tv pakke, ud over grundpakken. Det kræver et tv som 
har sin egen kortlæser, eller en Boks fra YouSee med kortlæser. 
Der er ikke så meget nyt i det, udover at du ikke mere er tvunget til at beholde 
mellempakken for teknisk at have adgang til YouSee butikken. Vi forventer os ikke så 
meget af det, da det stadig vil være det billigste at købe tv programmerne i en pakke frem 
for at købe dem enkeltvis. 
 
Intet er gratis, heller ikke at se tv. Dog er der den lille glæde, hvilket vi er lidt stolte af, at 
når tv pakken leveres gennem Kalundborgegnens Antennelaug og ikke direkte fra 
YouSee, så spares der faktisk en del.  
 
Grundpakken, som vi leverer til 1.200 kr. i år, koster til sammenligning 2268 kr. på et 
YouSee ejet net. 
 
Mellempakken, som vi leverer til 2.566 kr. i år, koster til sammenligning 3.708 kr. på et 
YouSee ejet net. 
 
Fuldpakken koster 3.782 kr. På et YouSee ejet net koster den 4.908 kr. 
 
Kalundborgegnens lavere priser skyldes, at vi selv ejer og står for driften af hele 
kabelnettet. Det er der ikke ændret på. Ændringen består i, at det, vi selv modtog af tv på 
antenne, parabol og fiber, nu alt sammen leveres på fiber, direkte fra Borups Allé. På den 
måde er der sparet en digital hovedstation og driften af samme. 
 
I år 2010 er antallet af HD programmer, som sendes ukodet, vokset fra 1 til nu 11. Målet 
er, at alle 50 programmer skal sendes i HD. Om det kan blive inden for 3 år som er planen, 
må tiden vise. Vi er også afhængige af at hver enkelt programudbyder kan levere i HD.  
Dette bekræfter endnu engang, at beslutningen om at få YouSee til at levere 
programmerne på fiber er den bedste løsning, ellers skulle der jo igen en ny HD 
hovedstation til. 
Vi sender nu i 3 standarder: Analog, Digital Mpeg2 og HD Digital Mpeg4 
 
 
Radioprogrammer. 
Med overgangen til YouSee´s regionsudbud kom også adgangen til radioprogrammerne.  
 
Telefoni. 
Samarbejdet med EverCall fungerer stadig tilfredsstillende. Det er bestyrelsens indtryk, at 
de af vore medlemmer, der har haft kontakt til EverCall, er tilfredse med den behandling 
de får. Kalundborgegnens Antennelaug tilbyder nu også sammen med EverCall mobilt 
trådløst internet, hvor man mod ekstrabetaling til os får en 2Mb/s-512 Kb/s forbindelse, så 
man med sin bærbare PC kan komme på internettet og læse sine e-mails, hvor man end 
befinder sig. Vi håber i bestyrelsen, at det vil binde vore medlemmer yderligere til os. Vi 
har kaldt dette koncept ”Ka-mer`” 
 
Internet. 
Vi har udskiftet en masse udstyr til vores internet, og bruger nu en norm, kaldet  
”DOCSIS 3”, hvilket gør det muligt at tilbyde medlemmerne større båndbredde. Foreløbig 
leverer vi 20/2 Mb/s. Prisen er den samme, 199 kr. pr. måned, som den også var da vi 
startede for snart 10 år siden. 
Vi er nu på forkant med udviklingen hen imod regeringens ønske om, at alle i 2013 skal 
have adgang til større hastigheder.  
 



Alle medlemmer der har internet hos Antennelauget, fik sidst på året skiftet deres modem 
til internettet. Ombytningen foregik over en periode fra Esbern Snaresvej, senere på 
foreningens kontor. Ombytningen var nødvendiggjort af helt nyt udstyr. bl.a. for at kunne 
levere højere hastigheder. 
 
Opgraderingsprojektet er efterhånden ved at være vel overstået, og vi har fået mange 
positive tilkendegivelser om, at anlægget generelt kører både hurtigt og stabilt. 
Der er stadig nogle igangværende opgaver med tilpasninger af fordelings-øer 
m.v., og der skal også skiftes en del forstærkere; men dette kommer hen ad vejen. 
 
D. 1. marts skiftede vi internetudbyder til Nianet og vil fra dem få både trafik og redundante 
fibre til vores eget internetudstyr. Vi skulle således ikke få problemer med ”hullet ud i 
cyberspace”. 
Vi har været godt tilfredse med vore tidligere leverandører af henholdsvis fiber og trafik, 
men Nianet kan levere begge dele, og tilmed til en konkurrencedygtig pris, så vi kan holde 
den samme pris en tid fremover!  
Senest har vi, via vort regnskabssystem ”Panther”, etableret automatisk lukning af 
internetforbindelsen, hvis et medlem spreder vira, eller er i restance. I sidste tilfælde kan 
vedkommende via den på PC-en fremkomne hjemmeside, klare betalingen med dankortet, 
uanset tidspunktet på døgnet, og systemet åbner for medlemmet igen. Ved virus skal 
medlemmet kontakte kontoret, eller en, der kan rense computeren, før der gives adgang til 
nettet igen.  
Efter opgradering af hastigheden til 20/2 Mbit, har vi måttet konstatere, at en hel del af 
udstyret ude hos vore brugere – typisk ældre routere – ikke kan følge med til de nye og 
højere hastigheder, og dette kan vi naturligvis ikke gøre noget ved, men blot anbefale at 
man skifter til nyt og mere moderne udstyr. Der er i den forbindelse ofte misforståelser om, 
hvilket udstyr der tilhører foreningen, og hvilket der ejes af bruger, og hvad vi som udbyder 
er forpligtet til, og lad mig derfor her fastslå følgende:  
 
• Vi leverer en internetforbindelse via antenneanlægget, og slutpunktet for en sådan 
forbindelse er i det af os udleverede kabelmodem af fabrikat: Cisco, model: EPC-3010.  
 
• Til hver medlem tildeles én ip-adresse, og der kan ikke tilkøbes flere ip-adresse. Ønsker 
man at tilslutte mere end én computer, eller ønsker man at køre trådløst og/eller bruge IP-
telefoni, skal der tilsluttes en router til vores kabelmodem, og denne router skal 
medlemmet selv anskaffe. Den kan købes på kontoret. 
 
 • Alt hvad I som medlemmer tilslutter af udstyr til vores kabelmodem, er og bliver jeres 
ejendom, og ligeledes jeres ansvar – herunder routere med eller uden trådløst internet 
og/eller IP-telefoni. Vi råder og vejleder naturligvis gerne i et vist omfang, og i enkelte 
tilfælde hjælper vi da også med at konfigurere f.eks. trådløse routere, men den slags 
opgaver er som udgangspunkt ikke foreningens ansvar. 
 
Foreningens hjemmesider: 
Vi er ved at omstrukturere vores hjemmesider bl.a. med henblik på lettere vedligehold og 
øget selvbetjening, og i den forbindelse vil vi på sigt helt nedlægge vores antenneside, 
vores intranetside og vores telefoniside og samle alt under vores hovedportal 
http://www.ka-net.dk/ 
10 
Fremtiden. 
Al teknik bliver forældet. Der skal til stadighed ske en udskiftning og ombygning af 
anlægget. Derfor vil der hvert år blive hensat et beløb til disse tiltag. I år skal der udskiftes 



linieforstærkere i det meste af anlægget, og der skal nedgraves og etableres flere 
fiberforbindelser. 
 
Resumé. 
Kalundborgegnens Antennelaug er i stadig fremgang. Senest med tilslutningen af nye 
medlemmer i Kirke-Helsinge. Bestyrelsen er åben for yderligere udvidelser.  
 
Vi tilbyder regionsudbuddet fra YouSee, men er billigere end dette selskab, fordi vi selv 
ejer og driver vores fællesantenneanlæg.  
 
Vi udbyder selv internet til vore medlemmer. Medlemmerne får i øjeblikket en 20/2 Mb/s 
forbindelse for 199 kroner, en pris, der har været den samme siden vi startede med at 
udbyde internet.   
 
Vi har netop opgraderet anlægget til Docsis 3 standarden. Opgraderingen kostede ca.      
5 millioner kroner, som vi har betalt via henlæggelser i årene forud. 
 
Vi tilbyder IP-telefoni, kaldet Ka-telefoni. Dette sker i samarbejde med Evercall. Ca. 550 af 
vore medlemmer benytter denne løsning.  
 
Vi tilbyder også mobiltelefoni. Det sker også sammen Evercall 
 
Vi tilbyder nu også produktet ”Ka-mer`”, som er internet på kabel hos os som I kender det, 
samt mobilt 2 Mb/s-512 Kb/s og telefoni samlet i en pakke.  Få mere at vide på kontoret. 
 
Afslutning. 
Dette var, hvad der har rørt sig i 2010 og 2011 op til dato i Antennelauget. Vi vil fra 
bestyrelsens side også i fremtiden gøre, hvad der er muligt for at få den bedste kvalitet 
inden for de tjenester, vi tilbyder jer, til den lavest mulige pris.  
 
På bestyrelsens og egne vegne: 
Tak for jeres deltagelse og opmærksomhed. 
 


