
Bestyrelsesberetning år 2014 

Perioden fra sidste generalforsamling i 2013 og til nu, har ført til en lille stigning i 

medlemstallet i Kalundborgegnens Antennelaug. Vi har heldigvis fået flere nye 

medlemmer end vi har mistet. Fremgangen i antallet er beskedent med 15 medlemmer, 

selvom der reelt er tale om en del flere nye medlemmer. 

Den 31.12 2013 var vi 8.732 medlemmer. 

 

Medlemmer som har internet er steget til i alt 4.838, en stigning på 218 medlemmer. 

 

762 har fastnet telefon gennem ka-net, dette er en lille nedgang, men til gengæld er der nu 

460 medlemmer som har mobil telefon gennem ka-net. 

Telefonien er en service som vi har til vores medlemmer, men det er ikke noget som 

antennelauget tjener på. Vi værdsætter at medlemmerne støtter op om dette produkt, 

ellers ville det hurtigt udgå. 

De medlemmer som har fastnet telefon gennem ka-net skal have byttet deres udstyr. De 

fleste har fået byttet, men de som mangler opfordres til at få det gjort meget snart. 

 

Det nye udstyr er en Trådløs kabelrouter som erstatter modem og router, alt nu i en boks. 

Den trådløse kabelrouteren udleveres også til nye medlemmer og vi oplever at det er 

meget populært med alt i en boks. På den måde er der heller ikke fejl i sammenkobling af 

flere bokse og forkerte strømforsyninger. 

 

Valg at tv pakke ligger fordelt med 3.056 på grundpakken. 1.068 har mellempakken og 

4.608 medlemmer har fuldpakken. Disse tal gælder pr. den 31.12.2013. 

 

Da vi leverer mellempakken og fuldpakken til kostpris, har det ingen betydning økonomisk 

for foreningen hvilken tv pakke som medlemmerne vælger. Det vigtigste er, at antallet som 

er tilsluttet fællesantennen er stabilt, eller helst stigende, så vi dermed er flere til at betale 

for driften af antenneanlægget, som ligger på grundpakken og internettet. 

I april 2013 blev der lukket for MPEG 2, hvilket betød at de medlemmer som ikke havde et 

TV med MPEG 4 måtte anskaffe sig en digital boks til 600 kr. Det er hovedsageligt 

medlemmer med et Sony tv som er ca. 6 år gammelt der er blevet ramt. Sony var de 

eneste sammen med Samsung som producerede tv med MPEG2. Andre mærker kunne 

ikke levere med digital tuner på dette tidspunkt, så medlemmerne med et sådan tv har haft 

fornøjelsen af digitalt tv lidt før end andre. 

De medlemmer som blev ramt har givet få problemer, derimod så har medlemmer med et 

TV med MPEG 4 tuner og en forkert opsætning fyldt meget mere hos vores support. Men i 

den sidste ende er det en god øvelse at få indstillet sit tv korrekt, så kanalerne er placeret 

rigtigt. 

Et godt råd: I denne digitale tidsalder er det en god ide´ at have nedskrevet hvordan der 

udføres en ny kanalsøgning på lige netop det tv du har. Denne øvelse er den eneste 

medicin til dit tv når noget går galt med kanalerne, også hvis det drejer sig om en enkelt 

kanal. I de fem år digitale signaler har været anvendt, har vi gjort os disse erfaringer, og vi 

ved nu, at det aldrig er sidste gang du laver en ny kanalsøgning. Det vil på visse tv være 



nødvendigt når der sker opdateringer af antennesignalet, men det er meget forskelligt 

hvordan tv apparater reagerer. Selv tv af samme fabrikat kan reagere forskelligt. 

Indholdet i TV pakkerne er ændret her i år 2014. Disney Channel HD, TLC HD og TV3 
Puls findes nu i mellempakken, de lå før i fuldpakken.  

BBC Knowledge og BBC World er flyttet fra mellempakken til fuldpakken.  

DK4 er stadig i grundpakken, men nu alene digitalt. 

Disney Channel, TLC, og TV3 Puls vil udgå analogt i løbet af år 2014, men fortsætter 
naturligvis digitalt. 

I år 2009 blev det politisk besluttet at lukke for de analoge sendere i Danmark. Nu 5 år 
efter sendes kun halvdelen af kanalerne ud analogt. Hvornår det analoge signal helt 
ophører på fællesantennen, er ikke besluttet endnu. 

Det er ikke kun indholdet i tv pakkerne som er reguleret. Det samme sker med prisen. 

Som vi plejer, kan vi oplyse om priser til slutbrugerne på et anlæg, ejet af YouSee. 

YouSee opkræver 219 kr. pr. måned for grundpakken hos deres slutbrugere. Vi kan gøre 

det 90 kr. billigere pr. måned, men det vil i se mere om når vores kasserer får ordet. 

Prisen på internet er den samme, 199 kr. pr. måned. Denne pris er aldrig reguleret, kun 

hastigheden er sat op flere gange. 

Vi garanterer som sædvanligt at der ikke sker prisregulering på andre tidspunkter i 

kalenderåret. 

 

Valg af enkeltkanaler er nu også en realitet, i det der fra den 1.7.2013 kan vælges 

enkeltkanaler fra mellem- og fuldpakken, samt fra ca. 80 ekstra kanaler som ikke findes i 

TV pakkerne. 

Der er ikke mere et krav om fire kanaler som før, og der er heller ikke Viasat kanaler som 

ikke kan vælges. Alle ud over dem som findes i grundpakken kan tilkøbes enkeltvis på et 

programkort gennem YouSee. 

 

TV2 fri har været med i kanaludbuddet fra den gik i luften. Det er nødvendigt med 

fuldpakken for at have adgang til denne kanal, men den kan også vælges som enkeltkanal 

ved tilkøb. Prisen er 30 kr. pr. måned. 

 

Vores medlemskab at FDA er ophørt den 31.12.2013. Der har været megen uro i FDA og 

vi følte ikke at vi fik nok ud af at være medlem. Hvis situationen ændrer sig kan vi melde 

os ind igen.  

 

Radio: 

Radio 2000 har givet mange udfordringer i året der er gået. Tilsyneladende er alt nu på 

plads rent teknisk, hos Radio 2000 og også hos os. Så til dem der lytter til denne kanal, 

indstil din radio til stereo og nyd den rene modtagelse som er blevet resultatet af den 

tekniske ændring hos Radio 2000 og hos os. 

De øvrige radiokanaler er der ikke sket nogen ændring på, det er stadig de danske DAB 

kanaler som kan modtages med en FM radio på kabelanlægget.  

Vores mail system som vi omtalte på sidste generalforsamling fungerer efter hensigten, så 

det kan kun blive lidt genfortælling 



 

Større mailbokse. på 200 MB.  

Webmail med kalender, kontakter, opgaver etc.  

Webmail tilpasset smartphone og tablet.  

Synkronisering til f.eks. Outlook og/eller mobile enheder.  

Afsendelse af e-mails uanset internetudbyder, f.eks. ved udlandsrejser. 

Mulighed for brugerstyrede spamfiltre.  

TLS/SSL-krypterede forbindelser til mailserveren med eget certifikat. 

 

Selve bygningen som udgør vores hovedstation er blevet gennemgående renoveret 

indvendig og udvendig og opgraderet til nye standarder, hvilket betyder afskærmning for 

udefra kommende signaler, overvågning indvendigt og udvendigt hvor alt hvad der foregår 

på området optages sammen med en masse tiltag i forhold til drift og sikkerhed. 

Fiber og- eller kobberkabler (Coax). 

Elselskaberne har fiber ind i den enkelte bolig og går over på kobberkabler i selve boligen. 

Antennelauget har fiber frem til mange geografiske områder, kaldet øer, hvor vi skifter over 

på coax kabler, som benyttes ind til- og i selve boligen. 

Fordelen ved fiberforbindelser er, at afstande pludselig ikke er noget problem, men på den 

korte bane er det en meget kostbar løsning. 

I Antennelauget benytter vi os af mange hundrede kilometer fiberforbindelser. Alle tv 

kanalerne kommer f.eks. på en fiber-forbindelse fra YouSee i Hovedstaden og bliver lokalt 

transmitteret videre på fiber til Ubby, Jerslev, Rørby, Årby, Ugerløse og til Kirke Helsinge 

fra vores hovedstation i Kalundborg. Det samme gælder til mange øer i Kalundborg 

området, som ikke er så nemme at navngive. 

Ka-net-internettet har ikke kun 1 fiber, men 2 fiberforbindelser til Hovedstadsområdet. 

Dette kaldes redundans, eller en ring-forbindelse, hvilket betyder, at hvis der opstår en 

skade på den ene forbindelse, så fortsætter internettet den anden vej, da forbindelserne 

geografisk går hver sin vej.  

Sammen med fiberforbindelser kan coax kabler give Antennelaugets medlemmer masser 

af flotte digitale HD kanaler og et super hurtigt internet, også i fremtiden. Faktisk er der 

næsten ingen begrænsninger for, hvor hurtigt et internet der kan leveres på coax kabler.  

Med denne forklaring vil vi gerne understrege, at vi nemt kan følge med i fremtiden og 

levere alt, hvad medlemmerne får brug for af tv kanaler i HD og internet. 

I en ikke alt for fjern fremtid vil det nok blive til at vi vil udtrykke det sådan, at vi kan levere 

internet i flere hastigheder til forskellige priser, og tv kanaler i HD.  

30 Mbit download og 5 Mbit upload til199 kr. pr. måned vil blive en slags basisforbindelse. 

Ønsker nogen en kraftigere forbindelse vil dette kunne tilkøbes på et ikke fastsat tidspunkt. 

Internettet er kommet for at blive, og vi kan se en kraftig stigning i forbruget. Efterhånden 

ser flere tv og film på nettet, derfor er det vigtigt at vi i antennelauget hele tiden er lidt 

foran, så vi på den måde kan opgradere i tide og levere en hastighed så medlemmerne får 

hvad de har brug for. 

Vi er i gang med et stort projekt til 8 - 9.000.000 kr. Disse midler er lagt til side, så det vil 

ikke berøre medlemmerne økonomisk og foreningen skal ikke gældsætte sig på nogen 



måde. Det betyder at vi er helt på forkant med den tekniske udvikling, men er lidt 

gammeldags i forhold til økonomi. Vi har endnu aldrig sat projekter i gang uden først at 

have styr på økonomien til dem. 

Projektet omhandler meget nyt udstyr til driften af internnettet samt opdeling af geografiske 

områder til mindre øer. 

Telenor og Telia, ja- hvad har det med antennelauget at gøre. De master som vi ikke selv 

bruger mere, lejes ud til bl.a. mobil nettet. Indtægterne herfra gavner selvfølgelig 

foreningen og dermed medlemmerne. I Kirke-Helsinge er der indgået en ny 10 årig aftale 

efter at Telenor og Telia er lagt sammen til TT netværket. Her i Kalundborg har de derimod 

opsagt lejeaftalen, men det er jo betingelserne når nogen går sammen og skal deles om 

de positioner som begge parter har.  

 

På bestyrelsens og de ansattes vegne: Tak for jeres deltagelse og opmærksomhed. 

 

 

 


