
 
Årsberetning til generalforsamlingen 2008   
 
Generelt om Kalundborgegnens Antennelaug. 
Pr. 1. marts i år er vi 7972 medlemmer i Antennelauget. Her af har 1429 den lille programpakke, og 
3575 har internet. 
Sidste år fortalte vi om udbygning og ekspansion. Denne udvikling er fortsat, men er ikke længere 
så kraftig som tidligere. Vi har afsluttet udvidelsen i Nostrup-området, og Ugerløse er tilsluttet. Vi 
er med alle steder hvor der udstykkes nye grunde, og vil også være det fremover, selvfølgelig 
indenfor et naturligt dækningsområde. Vi er i gang med en udvidelse af nettet rundt omkring. Målet 
er at skabe flere ”øer” i anlægget, og samforbinde dem indbyrdes med lysleder kabel. Vi samgraver 
visse steder med Seas-NVE, der er ved at kabellægge deres forsyninger i hele byen. Der er til denne 
ombygning afsat ca. 3 mill. Kroner i 2007-2008. Udvidelsen af vores anlæg vil give endnu bedre 
sikkerhed og kvalitet på forsyningerne med både TV-programmer og internet og er en 
nødvendighed for at kobberanlægget skal kunne det samme som et fibernet.  
 
TV- og Radioprogrammer. 
I 2007 blev der stort set ikke ændret noget i programudbuddet. 
Imidlertid vidste bestyrelsen, at det analoge signal ophører i Danmark i 2009 og der vil derefter kun 
være digitale signaler. Bestyrelsen så det derfor som sin opgave, dels at sørge for, at alle der har et 
analogt TV - og det er p.t. de fleste - fik adgang til fortsat at modtage analogt TVsignal, dels også at 
give adgang til digitale signaler, som er fremtiden. 
Kun derved kunne vi sikre at vores anlæg stadig bevarede sin værdi og at vore medlemmer fik et 
produkt som var up to date. 
Vi har forhandlet med forskellige leverandører, men er sluttet med en aftale med selskabet YouSee, 
der tidligere hed TDC Kabel TV. Dette gælder primært det digitale tv signal. Det analoge står vi 
stadig selv for. 
Det forhold, at vi også skal kunne levere digitale signaler, har medført, at vi har været nødsaget til 
at skære ned på antallet af analoge kanaler. Vi har ladet os vejlede af brugerafstemningen, og dette 
er grunden til, at vi sender de 32 kanaler som I nu kender.  DR1 - DR2 og TV2 sendes også digitalt, 
og kræver kun modtageudstyr, intet kort eller omkostning for modtagelsen. 
Kanalerne i pakke 2 kan I også modtage digitalt, (det er det, vi kalder ”det digitale spejl”,) hvis I 
investerer i en Selector boks, samt betaler 199 kr. om året for et kort. 
De, der har en digital TV modtager med DVB-C-tuner, er ikke nødt til at investere i en Selector. 
 
Aftalen med YouSee indebærer, at der er adgang til at købe ca. 200 andre programmer gennem 
anskaffelse af en Selector.  
Blandt tilkøbsprogrammerne i Favoritpakken er bl.a. Discovery Channel, Disney Channel, TV2 
News, Hallmark og TV6.  Det er også muligt at tilvælge Viasat Golf kanalen, som tidligere har 
været efterspurgt af nogle af vore medlemmer. 
 
Faktisk kan det nu lade sig gøre med en årlig udgift på: 725 kr  for tv pakke 1 til antennelauget, plus 
digitalt kort = 199 kr., plus en Favorit aftale med fire selvvalgte programmer, som kan skiftes hver 
måned for (12 x 48 kr.) = 576 kr., for i alt 1500 kr. pr år at se mere end grundpakken.  Det må da 
være skabelsen af en ny selvvalgt mellempakke. 
Eneste krav er en éngangsudgift til en Selector til 295 kr.  Der er ingen krav til tv-apparatet, alle tv-
apparater kan bruges til dette formål. 
 
Det vil føre for vidt at komme ind på hvorledes man i praksis får adgang til disse programmer, men 
der ligger brochurer her i aften, der fortæller om det. Ellers tager vi det som et selvstændigt emne 
senere efter eventuelt, hvis der er brug for det, så de af jer, der ikke har behov for at høre om de nye 
digitale  muligheder, kan forlade forsamlingen. 
 



De af jer, der ikke har anskaffet digitalt TV, eller som har parkeret det analoge i børneværelset, vil 
også i de næste mange år kunne se tv direkte på fællesantennen, på samme måde som I kender det i 
dag.. 
Det skal betragtes som om, at man er koblet på 2 fællesantenner på en gang, en analog og en digital. 
 
Prisen for programmerne. 
Ved overgangen til digitale programmer måtte vi skære ned i antallet af pladser til analoge signaler. 
Det gik en del ud over grundpakken, og det, at NRK1 og de svenske TV1 og TV 2 programmer 
forsvandt, gav rigtig mange henvendelser fra medlemmerne, der ville have dem tilbage. Det kunne 
vi ikke overhøre, og de tre programmer blev derfor genindsat d. 18. februar. Det svenske program 2 
blev sat ind, hvor TV5 France havde været, men den kan i stedet, sammen med Italiensk og Spansk 
TV, modtages digitalt på Selectoren. For at få plads til de to øvrige programmer, måtte vi ofre 
muligheden for digitalt at modtage det, YouSee kalder ”Cinema” kanaler og ”Start forfra.” 
Når disse to digitale ydelser bliver et krav fra medlemmerne, og der bliver mulighed for valg af 
flere kanaler i Selectoren, vil der ske en lille regulering igen i det analoge udbud, men ingen 
beslutning er taget om dette endnu. 
Før havde vi visningsaftaler hos Canal Digital og YouSee. For at kunne levere 22 kanaler digitalt, 
GRATIS til alle medlemmer, som betaler for pakke 2 analogt, har det været nødvendigt at samle 
alle visningsaftaler hos YouSee. Dermed er Canal Digital ikke på banen mere hos 
Kalundborgegnens Antennelaug. 
 
De fleste programmer er steget i pris, siden vi sidst havde generalforsamling. Samlet ca. 300 kr. 
Mest er TV3 programmerne steget, men TV2 programmerne har heller ikke holdt sig tilbage. Trods 
det, at vi efter brugerundersøgelsen har sat TV2 Sport og TV2 News på fællesantennen, som 
tilsammen koster 500 kr. pr. år pr. medlem, kan vi holde prisen på den store programpakke på 2.850 
kr., det er kun 150 kroner mere, end sidste år selvom vi leverer for 7-800 kr. mere, når vi taler 
listepriser. 
Prisen på grundpakken foreslår vi nedsat til 725 kr., det er 100 kr. mindre end sidste år. Dette 
skyldes en besparelse, bl.a. på Sverige 1 og 2 på ca. 600.000 kr. pr. år. 
 
Bladudgivelser. 
I 2007 udsendte vi som vi plejer to blade. Det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne er tilfredse 
med bladet, og udgivelserne giver som regel også et lille overskud takket være annoncerne. Første 
nummer i 2008 er netop udkommet, næste nummer udkommer i september. I forbindelse med 
omdelingen af bladet forekommer det, at nogle ikke får bladet, mens andre uden for vores 
forsyningsområde modtager det. Det er ikke tilfredsstillende for foreningen, som betaler for 
udbringningen. Vi arbejder selvfølgelig på at påvirke distributøren til en tilfredsstillende omdeling 
af bladet.  
 
Vores nye administrationsprogram. 
Vi arbejder nu dagligt i det nye administrationsprogram, Panther Admin, der efterhånden er klar til 
at udføre kontrol med rettidig betaling af programpakker og internet. 
Den nye registrering på internettet sker med dette program.  
Overvågning og den lovpligtige logging af trafikken ind og ud af vores net sker via dette program, 
samt på kontrakt med Ibisu, der har leveret programmet. 
Indtil videre er det os der betjener programmet, men det vil inden længe være sådan, at hvis der er 
restance på internettet, så lukker programmet automatisk den enkelte bruger. 
På antennedelen, vil det stadig være en tekniker som skal ud på adressen og ændre tilslutningen, 
derfor er der også en anden omkostning ved pakkeskift. eller afbrydelse / genåbning  
  
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. 
Også i år stiller bestyrelsen forslag om en vedtægtsændring. Det er et forslag om 
Ændring af vedtægternes § 4. Det foreslås, at vedtægternes § 4 stk. 5, 1 pkt. fremtidig får følgende 
ordlyd: ”I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til foreningen kan bestyrelsen afbryde 
forbindelsen til anlægget helt eller delvis, når medlemmet / brugeren ved brev har fået 14 dages 



varsel til at berigtige forholdet. Bestyrelsen fremsætter dette forslag for at kunne undgå at udsende 
anbefalet brev om sagen.   
Det er vigtigt at der afbrydes specielt for tv pakke 2 på adressen hvor der er restance, for så længe 
der er signal til pakke 2, skal Antennelauget betale for pakke 2 til programudbyderne. Derfor er det 
vigtigt, at der kun er åbent, der hvor der også betales. 
 
 
Internettet. 
Ka-net har været en udfordring det sidste år. Det startede for et år siden hvor vi fik en stævning, 
grundet at et medlem havde udført ulovligheder på nettet. I første omgang vidste vi ikke, om det var 
et krav på fire kroner eller fire millioner kroner til ka-net. Det viste sig senere, da vi fik dommen, at 
det drejede sig om, at vi skulle kunne udlevere navnet på synderen. Dengang var det en meget 
tidskrævende opgave at finde synderen, men grundet bl.a. vores nye administrationssystem til 
medlemmer, produkter og styring af ka-net, kunne det lade sig gøre. Det sjove er, at efter at vi blev 
dømt til at udlevere navnet, er vi ikke er blevet spurgt - på den måde har vi kunnet koncentrere om 
at levere internet og ikke lege politi, hvilket vi ikke har lyst til. 
Efterfølgende har vi måttet forholde os til den nye antiterror lovgivning og ligeledes se på, hvordan 
vi får et bedre og mere sikkert internet, så vi ikke havner i den situation, at vi skal lukke af for noget 
til brugerne. 
Vi vil levere hurtigt og stabilt internet, men ikke være barnepige eller politi. Dette mål er nu nået.  
 
Det har været hårdt for nogen af de medlemmer med mere end en enhed tilsluttet, men der har været 
ydet ekstra support langt ud over vores udstyr - og vi er tæt på at være i mål med alle nu. 
 
I perioden siden sidste generalforsamling er der skruet op til den dobbelte hastighed til samme pris.  
Der er forhandlet med udbydere om kraftigere forbindelse ud i verden, og det lykkedes at få en god 
aftale i stand med vores hidtidige leverandør, så vi nu har en 300 Mb/s forbindelse. 3 gange mere 
end den foregående. Dette krævede også opgradering af vores lyslederforbindelse fra Global 
Connect, og den er nu også på 300 Mb men udstyret på forbindelsen er på 1 Gb/s. Så vi er godt 
dækket ind, altså ingen flaskehals her. 
En af de næste øvelser på ka-net vil være mail systemet, som SKAL skiftes inden alt for længe. 
 
IP telefoni. 
Ka-net benyttes allerede af mange til IP telefoni. Vi er i gang med at teste udstyr og 
samarbejdspartner, således at vi kan tilbyde IP telefoni som ka-net telefon. Det er ikke sikkert at det 
bliver det billigste på markedet. Årsagen til det er, at vi har set mange af vores medlemmer blive 
taget som gidsler når de har IP telefoni. Med gidsler mener jeg, at det kan købes så billigt, at der, 
når der er problemer, ingen hjælp er at hente. Det ønsker vi ikke - så vi vil sørge for at der er 
professionel assistance til dem som måtte vælge ka-net telefon. Det bliver ikke vore sædvanlige 
supportere, men direkte support fra samarbejdspartneren Everlove, som vil kunne få direkte 
forbindelse med telefonrouteren, når den er tilsluttet ka-net. 
Til slut under emnet ka-net vil jeg lige pointere, at hvis der skal mere end et stykke udstyr tilsluttes 
kabelmodemet, som leveres og testes af ka-net ved installationen, så gælder det, at det skal ske 
gennem en router, tilsluttet kabelmodemet. Herefter er der ingen begrænsninger.  
 
Hvis man ønsker stabilt og hurtigt internet, sammen med IP telefoni og / eller en eller flere pc´ere,  
tilkoblet med kabel eller trådløst, og et mail system som virker, så er en sikker løsning at købe en 
router, enten på kontoret på Stejlhøj 23 eller hos Everlove. 
Denne router vil være konfigureret således, at det blot er at registrere den på ka-net og der vil ikke 
opstå problemer fremover. 
 
Foreningens hjemmeside   
Såvel www.antenne.4400.dk som www.ka-net.dk og intranet siden, gennemgår for tiden en komplet 
udskiftning. Det er målet at vi vil kunne være stolte af disse sider ligesom vi selvfølgelig vil med 
hele antennedelen digitalt som analogt. 



 
Infokanalen.  
Infokanalen trænger til en opfriskning. Dette er sat i gang, med indkøb af nyt, mere brugervenligt 
udstyr, således at den vil være nemmere at holde opdateret. Så glæd jer også til det, når vi først får 
fyldt alle informationerne på den. 
 
Fremtiden. 
Kalundborgegnens Antennelaug har tegnet andel i det af antenneforeninger i hele landet oprettede 
BOXdanmark, hvis formål er: 
-At bevare og styrke de brugerejede og demokratisk kontrollerede tilslutningsnet hvorved en 
       individuel valgfrihed kan bevares og kombineres med den kollektive forhandlingsstyrke. 
-At skabe fælles struktur(er) for at sikre konkurrencen og at den teknologiske udvikling kommer til 
      at arbejde for Andelshaverne og disses slutbrugere. 
-At opnå de bedst mulige vilkår for levering og afregning af de tilbudte ydelser for andelshaverne 
      og disses slutbrugere.  
-At virke til gavn for de brugerejede og demokratisk kontrollerede tilslutningsnet i øvrigt via såvel  
      nationale som internationale aktiviteter med henblik på at sikre Andelshaverne og disses  
      slutbrugere de bedst mulige vilkår. 
Jeg er medlem i BOXdanmarks bestyrelse. Det er håbet, at vi gennem foreningen kan opnå 
rettigheder til fuld og helt selvvalg af ønskede programmer, så det enkelte medlem af de enkelte 
foreninger kan vælge netop de programmer, husstanden ønsker at se, og kun betale for disse 
programmer. Det er det, vi kalder ”á la carte valg”. Der forestår en lang og sej kamp for at nå målet, 
og vi håber på at kunne få leverancen fra BOXdanmark om et til to år. Programmerne vil blive 
leveret i dekoder, for at få den nødvendige frihed til personligt valg. 
 
Som bestyrelsen ser det, er det nødvendigt til stadighed at være lidt foran vore konkurrenter. Det 
gælder både på fællesantennen og på internettet. Det nye digitale tv-sendenet starter op til næste 
efterår. Hvilke programmer, der skal sendes, og om de bliver gratis at modtage, vides ikke pt., men 
er afhængig af, hvem kulturministeren udpeger som gatekeeper.  
 
Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på også at kunne give jer programmer, der ikke samtidigt kan 
modtages fra DVB-T nettet.  
 
Internet priserne falder hele tiden. Det gør vores indkøbspris også, men det udlignes med større 
hastigheder til den enkelte bruger. Den store om- og udbygning, vi i øjeblikket foretager, koster 
penge, og vi har derfor valgt at investere i denne udbygning, før vi sætter hastigheden yderligere op. 
Når udbygningen er foretaget, ser vi igen på hastigheden og prisen til medlemmerne. 
 
Til sidst. 
De som føler sig snydt, eller på anden måde berørt, så de ikke får det, de ønsker, håber vi at få en 
dialog med, så vi kan få forklaret og tilpasset alt det nye som sker. Alle skulle gerne ende med at 
blive tilfredse. Det er i hvert fald målet. Kan dette ikke opfyldes - så må vi gå efter at flest mulige er 
tilfredse. Vi ændrer ikke for at ændre, men for at gøre tingene bedre og mere fleksible, samt følge 
med tiden og lovgivningen.  
 
Som i sikkert kan forstå, så er der rigtig mange bolde i luften på én gang her i Kalundborgegnens 
Antennelaug. Os der har med dette at gøre dagligt, glæder os over at kunne tilbyde rigtig mange 
produkter til vores medlemmer, således at vi også kan eksistere som forening til gavn for jer i 
fremtiden. 
---------------------------------- 
Dette var beretningen fra bestyrelsen om 2007. Tak for jeres interesse for vores forening, og for 
jeres opmærksomhed. 
 


