
Bestyrelsesberetning for 2013 

Perioden fra sidste ordinære generalforsamling i 2012 og til nu, har ført til en lille stigning i 

medlemstallet i Kalundborgegnens Antennelaug. Selvom vi har mistet 30 tilslutninger i en 

udlejnings ejendom på Lundevej, grundet nedrivning af boligblokken, har vi totalt set haft 

fremgang i medlemsantallet, i det vi pr. 31.12 2012 var 8.632 medlemmer, hvilket er en 

fremgang på 68 medlemmer. 4.486 havde internet hvilket er en fremgang på 200. Ca. 800 

har ka-telefoni, en lille fremgang.  

Tendensen i forhold til hvilken tv pakke der vælges, er, at flere vælger grund- eller 

mellempakken, Antallet af medlemmer med fuldpakken er faldet med ca. 800. 

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

for foreningen, at flere vælger en mindre tv pakke. Det vigtigste er, at antallet som er 

tilsluttet stiger, så vi dermed er flere til at betale for driften af antenneanlægget, som ligger 

på grundpakken. 

Lukning af MPEG 2 signalet. 

Den 9. april i år lukker vores leverandør YouSee for TV kanalerne, som sendes i MPEG-2. 

Det gør de for at skaffe plads til endnu flere TV kanaler i HD format. Dette medfører, at de 

af vore medlemmer, der har en modtager med MPEG-2 afkoder, ikke fremover kan se de 

digitale kanaler, men alene kan modtage de analoge kanaler. Disse medlemmer må enten 

udskifte tv-apparatet eller anskaffe en boks til at modtage programmerne i HD. Denne type 

boks sælges for 500 kr. på vores kontor, Stejlhøj 23. 

YouSee har også besluttet at lukke for Viasat film, (før TV 1000 filmkanaler). Der var 

efterhånden ikke ret mange kunder til disse programmer, så her mærker man også den 

økonomiske krise i samfundet. I stedet koncentrerer YouSee sig om C-more+ kanalerne.  

Danmarks Radio har også ændret radikalt på deres kanaler og deres indhold. DR HD er 

blevet til DR 3 og er nu en kanal for unge mellem 15 og 39 år. 

Den 4. marts gik DR Ramasjang og DR Ultra i luften med to meget forskellige tilbud til 

både de små og de større børn. For første gang får de små deres helt egen kanal, når DR 

Ramasjang bliver et helt trygt og legesygt småbørnsunivers.  

DR Update blev til DR Ultra. Samtidig med at DR lancerede DR Ultra, blev der lukket ned 

for DR Update. For Updates seere har DR2 herefter taget over, hvor Update slap.  

På TV2 fronten sker der også noget nyt. TV2 lancerer, en ny kanal ”TV2 Fri”, som vil 

komme på antenneanlægget fra starten. Resten af 2013 er kanalen gratis, men fra 2014 

koster TV2 Fri også penge. Det vides endnu ikke, i hvilken programpakke, vi får TV2 Fri. 

Nogle af de ovenfor omtalte kanalændringer, vil IKKE betyde en ny programsøgning på tv 

apparater som er indstillet korrekt, med det rigtige netværksnummer  00100. De, tv 

apparater som får problemer, er de som ikke er korrekt opsat, eller på dem hvor der er 

lavet en såkaldt favoritliste. Læs evt. vejledningen på vores hjemmeside www.ka-net.dk 

under menuen Ka-TV og indstil dit TV.  

Tilbage i vores egen historie. Vi havde den 15. august en ekstraordinær 

generalforsamling om nogle, efter bestyrelsens mening, vigtige vedtægtsændringer. Disse 

foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. 

Derfor skal vi i aften stemme efter de nye regler, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne 

vælges for 2 år, og de øvrige to for 3 år. 

http://www.ka-net.dk/


Ændring i regnskabsførelsen. Hidtil har vi haft adskilte regnskaber for tv-delen og for 

internetdelen. Det er imidlertid upraktisk og umuligt at skelne helt korrekt, da det altid vil 

være et skøn, men det blev gjort, da vi startede med internettet, for at tv-seerne ikke skulle 

betale mere for tv, for at nogle medlemmer kunne få internet. Nu er situationen imidlertid 

den, at det er internettet, der i stor udstrækning er årsag til, at tv delen kan drives til under 

kostpris, forstået på den måde, at hvis vi ikke havde vores internet, så ville tv seerne skulle 

betale mere.   

Nye priser. Vi har sænket prisen på tilslutning i de områder, hvor vi uden 

ekstraomkostninger har forsyningsmulighed. Det er umuligt her at orientere om, hvilke 

adresser det gælder, men som tommelfingerregel er de gamle områder nu til 3.500 kr., og 

i nyere områder er prisen 5.000 kr. Priserne 6.995 kr. og 9.950 kr. findes stadig i 

områderne, hvor der skal udbygges helt på ny. Ved kontakt til antennelauget kan prisen på 

den enkelte adresse oplyses helt uforpligtende. 

Udbygningen fortsætter. Bestræbelserne på at beholde vort høje tekniske stade, så vi 

fortsat kan være blandt de bedste og mest driftssikre anlæg, fortsætter også i 2013. Der vil 

altid være udfordringer i forhold til nye behov og til vedligeholdelse, så derfor fortsætter vi 

opgraderingen af kabelnettet med flere fiberforbindelser til flere øer, hvilket der er midler 

til. Derfor kan der forekomme små korte afbrydelser i arbejdstiden, men kun lokalt. I år 

2012 har det handlet om udskiftning af forstærkere, så derfor er ø opdelingen blevet 

forsømt lidt. 

I referatet fra generalforsamlingen 2008 står der: Det af Kirsten Slettebjerg stillet 

forslag blev trukket tilbage, efter at bestyrelsen havde erklæret sig indforstået med, ved 

fremtidige ændringer af kontingentet, at orientere på infokanalen hvilken prisændring, der 

er for hver enkelt kanal.  

Dette er vi blevet gjort opmærksom på af et medlem. Vi kan faktisk ikke huske om vi 

efterfølgende har gjort opmærksom på at denne aftale ikke overholdes. Årsagen er den, at 

vi umiddelbart efter, i år 2010, gik over til regionsudbuddet fra YouSee og dermed fik 3 tv 

pakker, som vi overordnet ikke selv bestemmer indholdet af. Derfor er praksis, at vi har 

afskaffet den paragraf i vedtægterne som omhandler afstemning om tv-kanaler, og dermed 

alene informerer om pris på den enkelte tv-pakke, og ikke på hver enkelt tv-kanal, da dette 

ikke giver mening mere. Så hermed info om, at reglen, bestyrelsen blev pålagt i 2008, ikke 

er blevet fulgt, og undskyld hvis det har givet anledning til misforståelser.  

Tv-kanaler 

Heller ikke i år kunne vi undgå prisstigninger, men de blev beskedne. Grundpakken er 

steget fra 111 kr. til 119 kr. pr. måned. Stigningen skyldes prisstigninger på 

betalingsprogrammerne, bl.a. er prisen på TV 2 nu slået helt igennem. I grundpakken er 

der fire betalingskanaler, nemlig TV2, TV3, DK4 og Kanal 5. Til sammenligning koster 

grundpakken 209 kr. på et YouSee ejet net. Hvis vi omregner det, er vi 1.080 kr. billigere 

på et år, alene på grundpakken, så det håber vi i bestyrelsen at I medlemmer sætter pris 

på, når I modtager regningen hvert kvartal. 

Grund og mellempakken leverer vi til 265 kr. pr. måned. Til sammenligning er prisen på et 

YouSee ejet net for den samme tv pakke 359 kr. Her er vi 1.128 kr. billigere på et år. 

Fuldpakken inklusive grund og mellempakken koster her hos os 364 kr. pr. måned. På et 

YouSee ejet net koster den 459 kr. Her spares 1.140 kr. på et år.  



Samtidig er der kommet flere TV kanaler på anlægget, bl.a. er det igen muligt at se Tv 2 

Lorry. 30 af i alt 56 TV kanaler sendes i HD og inden længe vil TV3 også komme i HD.  

Radiokanalerne 

består stadig af de danske FM og DAB kanaler. Radio 2000 bliver fremover modtaget på 

internettet og ikke på FM. Dette betyder at den kan modtages i stereo hos vores 

medlemmer. Der er i alt 23 radiokanaler på anlægget.   

Internet. Prisen er den samme, 199 kr. pr. måned, som den også var da vi startede for 

mere end 10 år siden. Vi er på forkant med udviklingen hen imod regeringens ønske om, 

at alle i 2013 skal have adgang til store hastigheder. 

Telefoni.  

De af vores medlemmer som har IP telefoni, bliver tilbudt at få skiftet modem og 

telefonrouter til en ny og bedre udgave, da den gamle telefonrouter efterhånden er 

forældet på den trådløse del. Den nye, som er en trådløs kabelrouter med telefoni, vil også 

fremover være den som nye medlemmer får udleveret, også dem som ikke ønsker 

telefoni. På den måde er det hele samlet i en og samme enhed. 

Hvis der opstår problemer med internettet hos vores nuværende medlemmer, grundet 

medlemmernes private trådløse router, så vil vi også her kunne overtales til at bytte til den 

nye model. 

De medlemmer som har en nyere privat indkøbt trådløs router, vil i forvejen være 

opgraderet til samme standard som med den nye kabelrouter og skal derfor ikke have 

byttet deres udstyr. 

Nyt Mailsystem.  I forbindelse med ønsket om at give vores mailkunder en større 

mailboks og en bedre sikkerhed, har vi skiftet til et nyere og bedre system. Nogle af 

fordelene ved det nye mailsystem er:   

•Større mailbokse. Vi havde 20 MB. pr. mailkonto, vi fik 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. 

Vi håber, at I brugere af Ka-nets mailsystem vil blive rigtig glade for den nye forbedrede 

udgave. 

Omlægningen medførte desværre nogle uforudsete konsekvenser. Mange oplevede, at 

deres mailprogram spurgte om koder, når man ville logge på. Derfor havde folkene på 

kontoret rigtigt travlt med at hjælpe de medlemmer, der ikke kunne ændre opsætningen 

selv. Meget af denne hjælp blev klaret via fjernstyring, hvor personalet på kontoret med 

programmet ”Teamwiewer” kunne klare opsætningen på medlemmets computer, uden at 

være fysisk i nærheden af den. De af vores medlemmer, som i forvejen havde fulgt 

vejledningen på vores hjemmeside til opsætning af mail, oplevede ikke problemer. 

Vejledningen har i øvrigt ligget på hjemmesiden i godt et år. 

På grund af et stadigt stigende behov for kapacitet på internet forbindelsen, der skyldes 

medlemmernes brug af streamingtjenester som YouBio, Netflix, HBO o.sv., har vi i januar 



indgået en aftale med vores leverandør Nianet om større kapacitet, bestående af to nye 

fiberforbindelser til internet knudepunktet i Tåstrup. Vores samlede kapacitet er nu 4 Gb/s 

på fire fibre, og er umiddelbart klar til yderligere udvidelse. Dette tiltag vil ikke være 

mærkbart for vores slutbrugere, da vi holder øje med forbruget og opgraderer inden vi 

støder på et loft i forhold til totalt forbrug. 

Resume. 

Kalundborgegnens Antennelaug er i stadig fremgang. Senest med en forøgelse af 

medlemstallet på 68 i 2012. Bestyrelsen er stadig åben for yderligere udvidelser. 

Vi tilbyder regionsudbuddet fra YouSee, men er billigere end YouSee, fordi vi selv ejer og 

driver vores fællesantenneanlæg.  

Vi udbyder selv internet til vore medlemmer. Alle medlemmerne får en 30/5 Mb/s 

forbindelse for 199 kroner, en pris, der har været den samme, siden vi startede med at 

udbyde internet. 

Vi tilbyder IP-telefoni, kaldet Ka-telefoni. Dette sker i samarbejde med EverCall. Ca. 800 af 

vore medlemmer benytter denne løsning. 

Mobiltelefoni er også muligt gennem evercall. 

Afslutning. 

Dette var, hvad der har rørt sig i 2012 og 2013 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. 


