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Den glade nyhed for medlemmer af
Kalundborgegnens Antennelaug til
dette nummer af Antennebladet må
være, at det nu bliver muligt for vore
medlemmer at modtage program-
merne i det digitale spejl i ukodet
form og uden kortbetaling til YouSee.
At det er kommet så vidt, vil vi i
bestyrelsen gerne have en stor del af
æren for. Vi mener, at det skyldes, at
vi for flere måneder siden opsagde
vores kontrakt med YouSee til genfor-
handling. Ved disse forhandlinger
holdt vi ved flere lejligheder i møder
med topcheferne fra YouSee fast på,
at hvis vores kontrakt skulle fortsæt-
te, skulle programmerne i det digitale
spejl være ukodede og gratis. Vi ville
endvidere af med kortgebyret for de
spejlede kanaler. YouSee var i starten
kraftigt afvisende, men vores opsigel-
se havde dog forplantet sig i direk-
tionskontorerne, og vores helt klare
budskab:" får vi ikke vores vilje, laver
vi selv det digitale spejl'l blev altså
hØrt til sidst. Nu har YouSee så åbnet
denne mulighed for alle deres kun-
der, hvilket vi jo kun kan være glade
for. At det ville gå således, har vi vidst
hele sommeren, men vi var pålagt
ikke at slippe noget ud fra vore for-
handlinger. Det er klart, at vi holder
tæt med sådanne ting, for vi vil jo
ikke være utroværdige i forhandlin-
ger med vore leverandØrer.
Det er blandt andet den slags ting,
jeg som formand, sammen med for-
retningsføreren og med bestyrelsens
accept, deltager i på Antennelaugets
vegne. Og det er da også med stolt-
hed, vi kan se resultatet af mange
timers møder og forhandlinger lyk-
kes.
Nu er der ikke længe til "Boxer TV"

starter op. I august fremlagde de ind-
holdet og priserne på deres pakker.
De har heller ikke haft held til at få
sat priserne lavere end antennefor-
eningerne, og som det ses af deres
prisliste, er de dyrere end os. Vi har
hele tiden ment, at programleveran-
dørerne ville stramme priserne, hvis
der nogensinde blev frit valg. Det er
der heller ikke hos Boxer, men man
kan vælge små pakker, den mindste
vist med l3 kanaler, heraf fire beta-
lingsprogrammer, svarende næsten
til vores grundpakke uden betalings-
programmer, til en pris på 1846 kro-
ner årligt. Vores koster 660 kr., men
der er ingen betalingsprogrammer i
den. Og vi kan også, mod merpris,
levere internet og IP telefon; det kan
Boxer ikke.
Vi tror på, at den udvikling, vi nu har
startet, kun er et skridt på vej til fuld-
stændig frit valg mellem betalingska-
naler. Tiden modnes, og teknikken er
der.
I Kalundborgegnens Antennelaug går
vi ind for, at fremtidige nye program-
mer skal leveres digitalt. Det er jo
ikke uden grund, at folketinget har
besluttet at lukke ned for det analoge
signal fra l.november. Derfor vil
antallet af analoge programmer hel-
ler ikke blive øget. Fremtidens TV sig-
nal er digitalt.

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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lJdskift din fastnettelefon med ka-telefoni

og behold dit eget nummer!

,/ Behold dit nuværende nummer og ring fuldstæn-
digt som du plejer.

,/ Du sparer 50-60 o/o p3 din samlede telefonregning
(i forhold til 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 til 29,-
pr. ååned eller flatrate, hvor du for 79,- pr. måned
har ubegrænset samtale til danske fastnetnumre.

./ Hurtig support pr. telefon og mail.

Ring til everlove på BB B0 60 40 og hør mere.

Eller tilmeld dig:

I. Gå ind på www.ka-net.dk

2. KIik på ff {t ritrtinks) nederst på siden

3. Ktik dernæst på e
4. Ktik på "Tilmeld" og lad skærmen guide dig.

ka-telefoni udbydes i samarbejde med eVefloVe

-



MERE OM UDSENDETSEAF
I(Af,UNDBORGEGNENS
ANTENNEBTAI)
Det er vist ikke nemt at opnå, at vort
blad vil nå ud til alle, som vi har til
hensigt at forslme. Ieg skrev sidste gang
om de problemer, der var forbundet
med udsendelsen. feg har for nylig haft
et møde med min samarbejdspartner
på Kalundborg Folkeblad, Carsten
Hansen, vedr. fremstillingen af bladet.
Her blev det præciseret, hvilke distrik-
ter i vort forsyningsområde, der skulle
have bladet. Resultatet fra dette møde
er efterfølgende blevet forelagt
"Forbrugerkontakt", som deler en stor
del afvore blade ud. Herefter kan vi
kun håbe.
Selv om der skulle ske fremskridt, vil
der nok fortsat være enkelte smuttere.
Derfor vil jeg endnu en gang nævne,
hvordan man kan få bladet.
Forbrugerkontakt deler ud til en del af
husstandene i week-enden d. 10. og 11.
oktober. De 3 følgende dage deler post-
væsenet så ud til de øwige husstande
inden for vort forslmingsområde.
Først derefter lægger jeg antenneblade
ud følgende steder:

O Vort kontor
på Stejlhøj 23. Kalundborg

o Kalundborg Bibliotek

o Ubby Bibliotek.

o RørbyBrugs.

o Tømmerup Brugs.

O Kalundborg Folkeblad,
reklameafdelingen.

Det er fortsat en rigtig god idd at lægge
KalundborgegnensAntenneblad, i
så det er let at finde.

Hvis internet eller fjernsyn mod for-
ventning ikke skulle virke. Så kan man
på side 4 nederst til højre
finde de tlf.nr.,
hvor man kan få hjælp.

Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.
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Navn: Michael Fabricius

Alder:35 år

Erhverv: Jeg er uddannet datafagtekniker hos
kriminalforsorgen, på den rigtige side af tremmerne.
Derefter har jeg arbejdet hos Broadcast Service Danmark
med intern it.
Ieg skal sammen med min kollega Ian drifte ka-net.

Privat: Jeg er gift og har en datter på snart 3 år

Michael Fabricius
Datafagteknikker
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Børnekanalen Cartoon Network byder på en masse
nye serier og gode film til efteråret. Se med når vi
hvæsser kløer og viser Garfield, bruger Omnitrixen
med nye eprsoder af Ben10 Alien Force og viser gode
film med Ben 10 i vores filmklub om søndagen. Følg
vores deltagere tæt i den animerede reality serie
Totally Drama Action, og se med når Chowder laver
ballade r køkkenet.

[lflffi@sEeg
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En verden af oplevelser
Med 'Oplevelsespakken' fra Viasat får du svært ved at kede dig. Der er nemlig
altid en dokumentar, der kan stå benene væk under dig. Etter en krimi, som kan
få dig ud på kanten af stoten. Med garanti. Oplevelsespakken er 6 kanater på 3
ka na Ip[adser.

Viasat Nature løfter dig op fra sofaen og sætter dig ned i vitdmarken, pa uvejson-rme bjergkamme
eller i de kotdeste isørkener. Her bIiver du udsat for naturoptevelser, som heLe familien kan samles
orn fra k[. 06.00-20.00.

Viasat Crime er din garanti for fire timer i seLskab med de bedste britiske og amerikanske krimiser er
og kriminalfitm.
Pa en kanat, som er 

,l00 
% dedikeret til krimifans, er der plads t t al den kribLende spænding, som du

Kan crøn-tme otn.
Se med fra kL. 20.00 00.00.

Ptayboy TV byder pa erotiske serier og film fra midnat tiL kt. 04.00

Viasat Explorer sætter gang i fantasien, giver næring tii drømmene og river taeppet vaek undere PIorcl dipl Det er ek>trene
op-levelser, dristige rejser og utØste mysterier hver dag fra kt.05.00-23.00.

\91n,arr!u' Spice overlager fra Viasat Explorer kL. 23.00 og sender erotik frem tiL kt. 04.00.

Viasat Historygenopfrisker ikke kun din historieundervisning, men åbner også dine Øjne. Der er stor
fokuspådetbegivenhedsrige20'århundrede,ogdermedgiverkana[enetgodtbUdpå,hvorfor
verden ser ud, som den Eu i dag. sender dØgnet rundt. 

..,.,.,.. 
.,

)( Uusk at stemme på Oplevelsespakke n i din antenneforening



TVANAI,OGT OG DIGIIAXT
Pakkeopdeling og afstemnirlg...
Regeringen har bestemt, at Danmark skal
have digitalt w-signal den 1.11.2009, sik-
kert en sætning de fleste på en eller
anden måde skal forholde sig til. Hos
Kalundborgegnens Antennelaug har vi
været i god tid med at beslutte, hvad der
skulle ske. For snart 2 år siden blev der
skabt plads på anlægget til digitalt signal
ved at lerne nogle af de analoge tv kana-
Ier, og vi sagde den gang, at de 30 kanaler,
som blev tilbage, skulle spejles digitalt.
Med dette menes, at de samme 30 kana-
ler, som kan ses analogt også skal tilbydes
digitalt. Dette blev løst på den måde, at vi
samlede vores køb af betalingskanaler
hos YouSee. Til gengæld for det blev afta-
len, at medlemmerne i
Kalundborgegnens Antennelaug skulle
kunne trække på den digitale platform
hos YouSee for 0 kr. Aftalen blev dengang,
at de medlemmer, som ville bruge det
digitale signal, skulle betale i form afet
kortgebl'r til YouSee pr. tv, altså en løsning
hvor de, som IKKE ville gøre brug af den
digitale platform, heller ikke skulle betale
for det.
Udviklingen er gået stærkt, og efter-
spørgslen af digitalt signal til flere flad-
skærme i hvert hjem er nærmest eksplo-
deret. Derfor vil vi have vores gamle fæl-
lesantenne tilbage, bare digitalt. Grundet
forhandlinger med YouSee på højeste
plan ser dette nu ud til at ske. I hvert fald
harYouSee nu foran alle andre udbydere
stolt præsenteret denne Iøsning. I starten
for alle, som har et anlæg som helt er ejet
afYouSee. I Kalundborg er vi selvfølgelig
stolte af, at det er vores model, som er
blevet brugt, og det vil seh{ølgelig også
komme til at gælde for medlemmerne hos
Kalundborgegnens Antennelaug lidt
senere, når teknikken er på plads, for-
mentlig i starten af år 20l0.Med dette
mener vi, at de samme 30 kanaler, som
kan ses analogt, også fremover skal kunne
ses digitalt ukodet på alle tv i hvert hjem.
Hvis ovenstående var det eneste, vi ville,
kunne det forholdsvis nemt lade sig gøre
ved at etablere en digital hovedstation

samme sted som den analoge, altså lokalt
i Kalundborg, men det er ikke nok. Den
digitale udvikling gØr, at der også skal
være mange ekstra tv-kanaler, som den
enkelte skal kunne vælge mod betaling,
og det er her, at det kommer til sin ret sta-
dig at kunne trække på den digitale plat-
form hosYousee. Dette på grund afdet
store udbud hos YouSee, men sande lig
også fordi det er denne løsning, der tilby-
derViasat's kanaler sammenblandet med
andre tv kanaler. Den nye spiller på mar-
kedet, Boxer, kan f.eks. ikke levere disse.
Hos Boxer må man undvære de tv-kana-
ler, som kommer fraViasat, f.eks. TV 3,

TV3+ og TV3 puls, det behøver man ikke
hos Kalundborgegnens
Antennelaug.Næste skridt bliver sikkert,
at der vil blive flere ukodede digitale pro-
grammer tilgængelig, altså igen en løs-
ning, som kommer til at ligne den gamle,
vi havde, da det kun var analogt. Vi må så

konstatere, at det kommer til at hedde et
analogt spejl, nemlig de 30 kanaler, som
plukkes ud afet stØrre digitalt udbud, og
som vi lovede, at vi vil sende ud på anlæg-
get til glæde for de gamle TV apparater.

Brugerundersøgelse
om, hvilke programmer der skal være i
programpakkerne, er også lige på trapper-
ne. Igen er det de programmer, som frem-
over spejles analogt. Når resultatet af
denne afstemning til november 2009 ken-
des, vil bestyrelsen sammensætte pakke I
og pakke 2. Herefter udarbejdes et bud-
get, som fremlægges i marts 2010 På
generalforsamlingen, helt som det plejer
at foregå. Der vil sikkert allerede herfra
være flere digitale kanaler i pakkerne.
F.eks. vil de nye DR kanaler kunne modta-
ges på denne måde og ikke analogt. DR
HD f.eks. er jo kun skabt til at kunne
modtages digitalt. Det samme gælder
naturligvis for andre HD
kanaler.Ovenstående giver sikkert et bille-
de af, at der sker rigtigt meget på den
digitale front. Os der arbejder med det til
dagligt ser, at der tit sker ændringer, og



derfor desværre også fejl. Det gør det
svært at levere lister, bl.a. med digitale
tv kanaler, som gælder ret længe. I
Kalundborgegnens Antennelaug ved
vi, at vores medlemmer ikke er glade
for ændringer, og vi tilstræber os der-
for på, at de store ændringer typisk
sker efter en programafstemning. En
ændring, som lige er sket, og som vi
ikke har nogen indflydelse på, er at
Hallmark har fjernet deres udsendel-
ser i hele Skandinavien.

Betaling / restance
En ting er at kunne levere tv-kanaler,
noget andet er betalingen. Systemet i
en antenneforening virker på den
måde, at hver gang, der afregnes til
udbyderne af tv-kanaler, så tæller
systemet op, hvor mange som modta-
ger tv-pakke 2. Herefter afregner
Kalundborgegnens Antennelaug for
dette antal. Når vi IKKE modtager
betaling fra et medlem, så sendes der
et kontoudtog med et
rykkergebyr. Betales
denne ikke til tiden,
afbrydes der uden
varsel. Denne hand-
ling er altid meget trist og kedelig og
forbundet med en
omkostning på 650 kr.,
som dækker afbrydelse
og gentilslutning. Det er I -.
desværre nødvendigt
med denne
fremgangsmå- '
de, da der ikke t

tilbagebetales
noget beløb fra
udbyderne. Beløbet,
som opkræves hos det
enkelte medlem, er det
samme som
Kalundborgegnens
Antennelaug afregner, derfor er
det vigtigt, at de,
som IKKE betaler,
heller ikke modtager
signal.

I nær fremtid vil det være vores admi-
nistrationssystem, som selv afbryder,
først for internettet, dernæst giver
systemet besked til teknikeren om at
afbryde for tv-pakken.
Derfor denne kedelige bøn:

Betal til tiden.
Fremover påføres rykkergeblret på
næste faktura, hvis der betales på den
første faktura, efter at der er udsendt
kontoudtog med rykkergebyr.Vi glæ-
der os til at tilbyde medlemmerne
nogle stærke og attraktive produkter,
samt et godt samarbejde med lokal og
personlig service.

IuønThygesen
Forretningsfører
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Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

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

s2.
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 opfuldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med

samme flertal som kæves til ændring af vedtægter-

ne.

s3.
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.

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.

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først

frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenne-
anlægget.

s 44.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.

Hvilke programmer der herefter skal udsendes over

nettet udvælges af besty'relsen. 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 ellet
en anden tlpe 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 blagt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede

udtryk for alsidighed.

s5.
Ved afhændelse af sin eiendom 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 eler betaler det hidtidige medlems
restancer til lauget.

s6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der

aftolder de dermed forbundne udgifter til anlæg,

drift og vedligeholdelse.
Det enkelte n-redlem 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.

s7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et

pengeinstitut.

s8.
Generalforsamlingen er laugets hØjeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling aflroldes skiftevis i

Kalundborgområdet,Rørby-Aaby området og Ubby

Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagel-

se i Kalundborgområdet
Den ordinære generalforsamling indkaldes af besty-

relsen med mindst l4 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 besry'relsen er indkommet
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.



Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et

bestyrelsesmedlem,. Ved erhvervelse, aftrændelse og
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget afet flertal afbestyrelsens medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-

sereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af besty'relsen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to gene-

ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der er
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.

s r0.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af bestyrelsen er til stede.

Æle afgørelser i bestl,relsen 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 nærme-

re bestemmelse om sin funktion.

S rr.
Laugets regnskab revideres af to af generalfotsamlin-
gen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. decem-

ber.

Eventuelle revisionsbemærkninser indføres

i laugets protokol.

S 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke

længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-

lerne i SB. Selvom generalforsamlingen 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 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
Besty'relsen for
Kalundborgegnens Antennelaug

Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valgafdirigent.
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 af2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

i. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling aflroldes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlem-
merne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-

ralforsamling kæves indkaldt af mindst l0 % af med-
lemmerne, har bestlrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
sen afbegæring herom, med den i begæringen angiv-

ne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlingel 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 kæves, at mindst 2 trediedele af de

fremmødte på en generalforsamling er for beslutnin-
gen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se $1 1.

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 underskives 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 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.
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Aftalevilkar
for INTERNET hos
Kalundborgegnens

Antennelaug

1.0 Generellebestemmelser:
1.1 Tilslutningen til og brugen aflnternet og

andre ydelser via Kalundborgegnens net
(Ka-net) kræver, at man er medlem af
Antennelauget. Tiislutningen 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 formå1.

2.0 lilslu -ingen:
2.1 Tilslutningen etableres via et kabelmod-

em, som alene leveres/ejes af Kalund-
borgegnens Antennelaug. Der må ikke
foretages indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstallation er Ka-Net
uvedkommende.
Installationen omfatter op til l0 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
pqpn rpsnino

2.2 Tilslutningen tildeles dn ip-adresse.
Denne er en fast offentlig udbyder uaf-
hængig 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 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 oå abonnentens
Pc'er.

3.0 Brugaftilslu ingen:
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.

a.0 Fejlaftiælpning:
4.1 Brugeren kan anmelde fejl eller driftsfor-

sty.rrelser på den af Ka-net oplyste servi-
ceadresse for den pågældende ydelse.

Ka-nets servicepartner vil påbegynde

aftrjælpning 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.

5.0 Ajbrydelse af tilslutningen:
5.1 I tilfælde af brugerens væsentlige mislig-

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



6.0
6.1

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 dornrnloadning af data,

da sådanne og tilsvarende aktiviteter kan
overbelaste den tilstedeværende bånd-
bredde.

5.2 Ka-Net er berettiget til at opkæve gebyr

for genåbning af tilslutningen.

Betalinger:
Takster og årsabonnement fremgår af
abonnementsaftalen. Ka-Net har ret til
med I 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.
Abonnementsprisen er en fast årlig afgift,
der betales for 3 måneder ad gangen

forud for hver l. jan., 1. apr., L juli, og
l.okt. FØrste betaling gælder fra tilslut-
ningen indtil udgangen afkvartalet, hvor
tilslutning har fundet sted. Den samlede
betaling, (trafik og installation) skal til-
meldes til betaling via Pengeinstitutter-
nes Betalings Service.

Tilslutningsafgift og øwige betalinger, der
fremgår af abonnementsaftalen, er forfal-
den til betaling senest 30 dage efter frem-
sendelse affaktura.

7.0 Ansvar:
7.1 Ka-net påtager sig intet ansvar for:

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

7.1.2 Brugerens 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 udsry'r, 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

lovgiming.
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

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.

B.o Ændringeri aftalevilkår:
8.1 Ka-net forbeholder sig ret til at ændre

6.2

6.3

l-



afialevilkårene, herundel tekniske speci-
flkationer sanrt tilnktioner, sonr tilslut-
ningt'rr g,ircr brugcrcrr rrrulighcd lbr rt
anvende. Ændlinger af tekniske specifika-
tionel og firnktionel kan til enhver tid
gir,es til brugeren på Ka-ncts hjcnrmcsidc
og inlokanalcn.

9.0 Aftalens løbetid:
9.1 Aitalcn kan al'liver af parterne skriftligt

opsiges med dn nrånecls varsel til uclgan-

gen af et kvaLtal. Efter opsigelse, skal

kabelrnodcnr inkl. Stronrlorsvning og nct-
va:rkskabcl af'lcvcles 1'or opsigelsen
accepteres. lJdstvrc't sendes til, eller af]e-

veres lios Kalundborgegnens Antcnnc-
laug, Stcllhol 23, 4400 Kalundborg. Hr,is

dette ikke sker', opkrieves betaling fbr
ruclst\,rets dagspris sanrt 100 kL. i ckspcdi-
tionsgcbvr.

9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebe-
tales.

10.0 Ovrigc bcstcmnrclscr':
I0. I Inhver trrist urellenr parteme skal atgores

rrecl retten i Holbiek.
10.2 Abonnentcn opnåL ingcn reltighcdel over

IP-adresse, ophal,srctslig besk\ttede rrier-

ker, tekniske losningeL, anliegget eller til-
slLrtninger, bortset fra hvad der udtrt'kkc-
ligt frcmgår af al'talevilkårenc.
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TV og Radio liste til MANUET
indstilling 2OOB

TV
Nr. Programnavn MHz. Kanal Tuner

DRl rB9,2s 7 D\ts-C/T
DR2 175,25 5 DVB-C/T

t,Nz 203,25 9 DVB-C/T

N 2Zulu 607,25 38 D\,ts-C

TV 2 Charlie 599,25 37 DVB-C

TV 2 Film 679,25 47 DVB-C

TV 2 News 655,25 44 D\ts-C

W 2 Soort 671,25 46 D\ts-C

Eurosoort 535,25 29 D\,ts-C

TV 3 5sr,2s 31 D\ts-C

W 3+ Sgt,ZS SO OVe{
DK 4 527,25 28 DVB-C

Kanal4 575,25 34 DVB-C

Kanal5 719,25 52 D\ts-C

TV 6 / Plavbov 663,25 45 D\ts-C

Discovery 511,25 26 D\ts-C

AnimalPlanet 495,25 24 D\ts-C

519,25 27 D\ts-C

Disnev Channel 703,25 50 D\,ts-C

Cartoon Network 543,25 30 DVB-C

MTV 695,25 49 D\ts-C

CNN 503,25 25 DVB-C

?3,ARD t6t,25 59

24 ZDF 168,25 Sl0

25. NDR 259,25 Sl5

26 NRK I 266,25 516

27; W2 Noree 252,25 S14

8&: SvenskW I 245,25 S13

29. SvenskW2 231,25 Sl I
30 TV 4 Sverise 273,25 Sl7

ffi' Prøvekanalen 196,25 I
32 Infokanalen 182,25 o

33 Video I
^^7 

)\
34 Selector 631,2s 4l
35 Video 2 647,25 AA

'.'!:.*

I
Lille pakke

Stor pakke

RADIO
Nr. Programnarm MHz.

DR P4 9I,3
l00FM t02,2

RTL Oldies 105,8

NRKPI
NRK P 2 9I,B

NRKP3

NDR 4 98,5

s\tT 3 103,4

DR Klassisk 94,0

Radio 2000 105,2



TV og Radio liste tiIAUTOMATISK
indstilling 2OOB

Lille pakke

Stor pakke
##
I

Programnarm MHz. Kanal Tuner Tuner

, zDF 168,25 Sl0

DR2 17525- 
--t D\'B{ D\'B{

189,25 7 D\ts-C D\ts T

N 2 203.25 I D\ts-C D\,ts T

DVB-T D.lgitalpakke 214,00 l0

231,25 St 1

252,25 Sl4

25s,25 lls
273,25 S17

511,25 26 D\ts-C

519,25 27 DVB-C

DK 4 527,25 28 D\E-C

Cartoon Nenvork 543,25 S0 DW-C

551,25 31 D\ts-C

Video / Selector 567,25 33

seg?L 37 !\ts C

Video / Selector

Video / Selector 647,25 43

TV2 News 655,25 44 D\ts C

!'fl!!ryuoy jAÅ 45 D\ts c
67t,25 46 D\ts C

TV 2 Film 679,25 47 DVB-C

703,25 50 D\ts-C

7t9,25 52 D\ts-C

RADIO
Programnavn MHz.

å+-- DR Ptflå;', Ur\ r L

-r--T DR p2

. DR P3 90,7

DR P4 91,3

NRK P2 9I,8
NRK P3 92,9

'1 too soft 96,2

DR Klassisk 94,0

NDR 2 95,5

NDR 4 98,5

r00 FM !02?
s\\F 3 103,4

Nova FM 104,0

i+ Nor_g. lo+.0
Radio 2000 105.2

RTL Oldies 105,8

(4ryq\ry'\ r!q4
SLR IO7,O

r



TITMELDINGSBIIINKET T
til Kølundb orgegnens F ællesa,ntenneønlæg

Tilslutningsprisen 6.995 kr. int<t. 25 7" moms er forlalden til betaling, når De er i stand
til at modtage signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskarto-
teket, 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) 
_l " .. nGrundpakke (660 kr. årligt) 13 tv programmer: l-l Fuldpakke 3125 kt. 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

tils lutn in qsDrisen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i

kabelskab ved skel, udlaegning 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:

Telefon nr.:

Træffetid:

Dato:

Post nr.: _ By:

Underskrift:

Tilmeldingen kan udf yldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg

|_-_



TILM ELD INGSBIIINI(ET 2
til Kalundb orgegnens F ælles antenneanlæg

Tilslutningsprisen 9.950 kr. inkl. 25 7o moms er forfalden til betaling, når De er i stand
til at modtage signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskarto-
teket, 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) 
_l _l

Grundpakke (660 kr. årligt) 13 tv programmer: ll Fuldpakke 3125 kr. årligt: I r

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
tilslutnindsbrisen-

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.:

Telefon nr.:

Trælfetid:

Dato:

- 

By:

E-mail.:

Underskrift:

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

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



filmelding til Ka-net

Navn:

Adresse
Der hvor ka-net skal installeres

Mobil tlf.:

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

Flytter fra adressen

UBR NR. (Står På modem)

Modem taqes med til nv adresse JA E NEJ X
Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved altale om
internetJorbindelse, i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til ka-net.

Ved underskrift af nærværende altale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan

læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for ka-net
Altalen er gældende fra den dag, installationen på ovennævnte adresse er færdiggjort, og indtil
næst lølgende kvartalsskifte, og fornyes aulomatisk for 3 måneder ad gangen forud for hvert
kvartalsskifte, medmindre opsigelse lorinden er modtaget.

Medlemmet er i aftalens løbetid forpligtel til at være medlem af Kalundborgegnens Anlennelaug.
Når installationen er udført, sender KA fakturaen til indbetaling tor oprettelsesprisen, og fØrste
periodes betaling.

Ved opsigelse bedes modem og strømforsyning afleveret på Steilhøj 23, tlf' 59 56 15 70
Herefter respekteres opsigelsen endeligt.

Installationsprisen for Internet udgør 475,00 kr.

Findes der i forvejen intakt datastiUinstallation - 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.

Underskrift

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg

Dato

-



ka-ltet.dk

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du
mulighed for
høj hastig heds- i nternet
over antenneanlægget.

Hastighed:
1O,O MB/s download
1,O MB/s upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen
på side 24.



TAKSTER FOR TITSTUTNING
til Kølundb o rge gnens Ante nneløug

Med Ka-net
har du bredbåndsforbindelse
til internettet døgnet rundt
til en fast pris.
Ved køb afen 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.
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B iver du afbrudt nridt i din
yndlingsudsendelse? Så tryk
Pause og se v dere, når det
passer drg.

Har du sat udsendelsen på
nar .co L in .l . sanle f.pr i rlotr

udsendelse du ser

Ekstrapakker fås med f lm- og
HD-kanaler, eller sammensæt
din egen Favoritpakke med fire
valgfrie kanaler.
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Errket adganb til digitalt tv
YouSee gør digltalt tv nenrt for dlg Uanset hv ket tv du har' så kan du nenrt opqradere lll

YouSee Plus. Du vrl nrootage et irogranrkort og en YouSee Boks sonr du b ot slutter ti dit

tv, og så kan du se tv pa en nelt ny nråde ' og få meget storre glæde af dlt tv

YouSee P us giver d g adgang tll:

O Buq\ouSeesTVb-,op rr^'rt n Far dryo' rSp.ptrs^dr ro,\--l ,t o.Taotrtrn.rd.eroelstr. oq.a I r gtJfl | r't'ot oer'-]D un^ne -lDfVpr
rrens du ser noget andet. 

\_/ 
det alerbedste inden for d qitalt tv
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Iæs mere på yousee.dk ellerKontakt os på g0 80 40 40
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Hotd putsen oppe!
Underholdning er nøgleordet. Cod underhol,dning.

Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstils-
programmer, fede fitm og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder
der sætter pris på sotidt indhold.

* Husk at stemme på TV3 PULL i din antenneforening7l
. Kanalen er gratis i hete 2009!-
. EkskIusive sportsrettigheder
. FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League
. Inspirerende livsstilsprogrammer
. Fede film
. Prisbe[ønnede serier
. En kanal for både mænd og kvinder.

* Fra f. ianuar 2010 koster TV3 PULS 8,69 kr./md. pr. husstand "G


