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Først vil jeg gerne ønske vore medlem-
mer godt nytår, og takke for jeres
opbakning om Vestsjællands største
fællesantenneanlæg i 2015, som i 2016
bliver lidt større.

Nu har vi så endnu en gang passeret et
årsskifte. 2016 bliver også et år, hvor
der sker nogle ting i Antennelauget.
Det første, der kommer til at ske, er at
vores leverandør af TV signaler, YouSee,
den 9. februar lukker for de analoge
kanaler. Det betyder, at du, hvis du har
et gammelt billedrørs TV, eller et tidligt
fladskærms TV, skal have enten en set-
top boks, eller købe et nyt TV apparat.
Jeg husker, at vi på en generalforsam-
ling i 2009 lovede vore medlemmer, at
analog TV ville fortsætte hos os i nogle
år endnu, selv om det terrestriske TV
blev digitaliseret. Men nu er tiden altså
6½ år senere inde til at slukke for de
analoge udsendelser.

Skal du have udført en ny digital kanal-
søgning, som du må betale for, så
anbefales det at vente til den 18.2.2016,
eller herefter, hvor den nyeste digitale
version er tilgængelig.

Svebølle Antenneforening, som har ca.
900 medlemmer, vil den 1.7.2016 blive
en del af Kalundborgegnens
Antennelaug. Derfor har vi etableret en
ny fiberforbindelse til Svebølle. Vi ser
frem til at levere TV, internet og telefoni
til medlemmerne i Svebølle.

Jeg har nogle gange mødt medlemmer,
som har haft problemer på fællesan-
tennen. Det kan være pixeleringer /
mosaikmønstre på digitale TV kanaler,
eller internettet som falder ud. Mit svar
har været, at medlemmer, der har disse
problemer, bør undersøge deres anten-
nekabler, eller hvor mange TV appara-
ter, de har tilsluttet fællesantennen
uden en antenneforstærker. Der kan
som regel kun tilsluttes ét TV på det
signal som afleveres fra antennefor-

eningen. Skal der tilsluttes flere, kan
man købe kabler og en passende for-
stærker på kontoret, der har dygtige
fagfolk siddende, som gerne vil hjælpe
og vejlede. Man kan også låne antenne-
kabler for at prøve, om det er antenne-
kablet, der er problemet i ens egen
installation. Er der fejl på TV eller inter-
nettet, kan det være planlagt service
som udføres. Dette kan man få oplys-
ning om, ved at tilmelde sig vores SMS-
tjeneste, eller se på hjemmesiden
www.ka-net.dk under punktet
”Driftsstatus” øverst på siden.

Disse problemer vil også kunne blive
aktuelle for de af vore medlemmer, der
indtil februar 2016 fortrinsvis ser på de
analoge kanaler på fællesantennen.
Disse medlemmer kan få brug for
hjælp til at løse eventuelle kabelproble-
mer. De fejl, der på et analogt billede
ses som "sne", vil kunne give pixelerin-
ger / mosaikmønstre på skærmen på et
digitalt TV. Vi har i Antennelauget
høstet en del erfaringer på området
gennem de 6 år, vi har haft digitale sig-
naler. Disse erfaringer deler vi gerne
med medlemmerne.

Vi er glade for, at vi også på internettet
er langt fremme. Det er nu muligt for
medlemmer, der har behov herfor, at
købe højere hastigheder, end den 50-10
Mbit forbindelse, vi nu har som laveste
hastighed. Læs mere herom andetsteds
i dette blad. Vi bestræber os på altid at
være i forreste linje for at give vore
medlemmer det bedste, til den bedste
pris.
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METAL LIGAEN OG VM I ISHOCKEY 2016

NBA OG BASKETLIGAEN

HÅNDBOLDLIGAERNE, VM OG EM
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Ny installation.
TV og internet fra Kalundborgegnens
Antennelaug leveres til 0 kr. i en evt. opsigel-
sesperiode hos din nuværende leverandør.
Det er først nødvendigt at opsige din eller
dine nuværende aftaler efter installation fra
Kalundborgegnens Antennelaug. På den
måde skal der ikke tages hensyn til en
bestemt skæringsdato, og du kommer ikke
til at mangle TV og internet i en overgangsfa-
se eller betale dobbelt. 

Prisen på nye installationer er halveret i de
områder, hvor vi uden ekstraomkostninger
har forsyningsmulighed. Det er ikke muligt
her at orientere om, hvilke adresser det gæl-
der, men som tommelfinger regel gælder
3.500 kr. i de ældste områder. I nyere områ-
der er prisen ofte 5.000 kr. Priserne 6.995 kr.
og 9.950 kr. findes stadig i de områder, hvor
der skal udbygges helt på ny.

Gentilslutning - kalder vi det, når der har
været fællesantenne på adressen før. Her
gælder helt andre lave priser fra 660 kr. 

Ved kontakt til Antennelauget Stejlhøj 23,
tlf.: 59561570, kan prisen på den enkelte
adresse oplyses helt uforpligtende. 

Grundpakken. 
Betalingskanalerne TV 2, TV 3, DK 4 og Kanal
5 er med i grundpakken til 148,00 kr. pr.
måned. (År 2016) Ud over betalingskanaler-
ne indeholder grundpakken også alle de
danske licensbetalte kanaler. DR har seks
kanaler. Ud over hovedkanalen fra TV2, er
også TV 2 Øst og TV2 Lorry med, samt 8
nabolandskanaler. Alle kanaler sendes digi-
talt. 

Analoge TV kanaler.
Den 9. februar 2016 slukkes for alle analoge
TV kanaler. 

I år 2009 blev det politisk besluttet at TV
kanaler skulle sendes digitalt. Alle som ikke
var tilkoblet kabel TV fik sort skærm den-
gang, hvis ikke de have anskaffet sig en digi-
talt boks eller et digitalt TV.

Den 9. februar 2016, gælder det også for
medlemmerne hos Kalundborgegnens
Antennelaug. Analogt TV = Sort skærm. En
uge senere, den 17.2.2016, bliver den digitale
platform opdateret i Kalundborg. Selvfølge-
lig kan du søge og se digitale kanaler hele
tiden, men først den 18.2.2016, kan man

være sikker på at en ny digital kanalsøgning
vil hente den nyeste digitale version fra
YouSee.

Internet.
Har adressen datastik til Ka-net (internet), er
oprettelsen gratis. Ved installation af Ka-net
med teknikker har prisen været 475 kr. men
er nu ændret til 0 kr.

Nye antenneinstallationer udføres, så vidt
det er muligt, altid med datastik, også selv-
om datastikket ikke skal benyttes fra start.

30/5 Mbit til 199 kr. pr. måned, har været
basis forbindelsen, når det gælder internet.

Basis forbindelsen er nu ændret til 50/10
Mbit med samme pris - 199 kr. pr. måned

Flere hastigheder er kommet til i år 2014 og
er reguleret i maj 2015 med højere hastighe-
der og lavere priser. Det samme sker i år
2016. Endnu højere hastigheder med endnu
bedre priser.

På et ikke fastsat tidspunkt i år 2016, er det
planen, at vi skal kunne levere internet uden
TV. Mere om det når vi er klar.

Nye medlemmer får en kabelrouter med
trådløs forbindelse udleveret som standard
samt mulighed for 5 stk. e-mail adresser.

De medlemmer, som har et modem med
kabeltilslutning, med eller uden egen trådløs
router, skal som udgangspunkt ikke bytte
udstyr. 

Support til TV og internet.
Kontoret kan kontaktes i åbningstiden for
support. Selvbetjeningsportalen på tlf.:
59561570 kan benyttes på alle tidspunkter
uden for kontorets telefontid. 

Se kontorets åbningstider her i bladet, på
siden hvor de ansatte er vist med billede og
navn.

Opsigelse af Ka-net (internet).
Uden foregående aftale gælder opsigelsen
med omgående virkning, når modem eller
kabelrouter og strømforsyning afleveres på
kontoret Stejlhøj 23.

Indbetalt beløb fra afleveringsdagen til
udgangen af betalt kvartal refunderes. Husk
at oplyse konto nr. så vi kan overføre belø-
bet.

Modtager vi ikke modem eller kabelrouter
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og strømforsyning, fremsendes erstatnings-
krav for udstyret. 

Ka-net e-mail adresser slettes ved opsigelse.

Opsigelse / afbrydelse af fællesantennen.
Til udgangen af betalt kvartal, med 1 måneds
varsel, kan fællesantennen afbrydes.
Kontakt kontoret for nærmere aftale.

Digital programsøgning.
Netværks ID 100 benyttes til TV og bokse,
som kan modtage HD kanaler (MPEG4).

YouSee boks benytter netværks ID 120

På mange nyere TV vælges Automatisk digi-
tal kanalsøgning, kabel og YouSee, inden
søgningen startes. 

En del TV og bokse har brug for flere oplys-
ninger for at kunne søge og sortere alle kana-
ler.

Netværks ID: 00100 

Start frekvens: 143.000 kHz. 

Slutfrekvens: 858.000 kHz. 

Modulation: QAM 64 

Symbolrate: 6875

Ofte er det en god idé at nul stille - gendanne
til fabriksindstillinger.

Enkelte fabrikater af ældre fladskærme med
digital MPEG 4 tuner skal nul stilles inden ny
digital søgning udføres. Dette skal gøres hver
gang, inden der udføres ny søgning. Herefter
vælges Sverige som land, sprog dansk. Dette
kan prøves hvis ikke sorteringen af kanaler-
ne fungerer korrekt.

Digital programsøgning ved Bland Selv.
Her kan det være en fordel at benytte net-
værks ID 00111. På den måde bytter de kode-
de kanaler fra mellem- og fuldpakken plads
med de ikke kodede, hvilket betyder at man
genbruger samme plads som inden bland
selv blev valgt.

Et eksempel: TV2 News ligger på plads 8
uden kodning. Når bland selv vælges er det
kortet som åbner den samme kanal, men på
plads 108. Vælges netværks ID 00111 og en
ny digital søgning udføres, vil den skifte til
plads 8.

Leje boks.
HD boks fra YouSee med harddiskoptager og
kort kan lejes på kontoret Stejlhøj 23. Prisen
er 99 kr. pr. måned inkl. kort.
Oprettelsesgebyr 0 kr. 

Købe boks.
DVB-C HD boks klar til kortlæser: 

På kontoret, Stejlhøj 23, kan du købe en digi-
tal boks for 600 kr. Denne boks er beregnet til
at modtage TV pakken digitalt på et TV, som
ikke har en DVB-C tuner, eller som ikke kan
modtage HD kanaler. På den måde får du
alle kanalerne, også HD kanalerne, uanset
hvilket TV du har. Boksen kan også sammen
med et CA modul (kortlæser) og kort fra
YouSee benyttes til at tilkøbe en enkelt - eller
flere TV kanaler, helt på samme måde som i
et nyere tv, hvilket betyder at den også kan
benyttes til Bland Selv TV pakke.

Tilføj TV kanal.
Oven på grundpakken eller den TV pakke, du
har, kan du vælge én eller flere kanaler. Alle
kanaler i mellem og fuldpakken kan købes
enkeltvis, og der kan stadig ud over disse
vælges mellem mange andre kanaler, som
ikke findes i TV pakkerne.

For at tilføje en eller flere ekstrakanaler, skal
der benyttes et CA modul (kortlæser) Pris
295 kr. samt et programkort. Ekstra kanaler
kan ses på det TV hvor kortet er isat.

Ekstra kanaler, CA modul og kort bestilles
hos YouSee på tlf. 70704040.

Bland Selv TV pakke.
Mellem- eller fuldpakken kan nu ændres til
at indeholde lige de kanaler du ønsker.
Prisen for Bland Selv mellempakken er den
samme som for den faste mellempakke, 176
kr. pr. måned. (År 2016) 

Prisen for Bland Selv fuldpakken er også den
samme som for den faste fuldpakke, nemlig
286 kr. pr. måned (År 2016). Ovenstående er
tillæg til grundpakken som koster 148 kr. pr.
måned. (År 2016) Kanalerne i grundpakken
kan der ikke ændres på.

For den tekniske ændring til Bland Selv
opkræver Antennelauget 330 kr.

VIGTIGT at vide ved Bland Selv:
Husstanden modtager alene grundpakken,
som kan ses på alle husets TV. Bland Selv
pakken som du vælger, kan ses på det TV
hvor kortet fra YouSee er placeret.

For at kortet kan isættes et tv, skal der benyt-
tes et CA modul (kortlæser) Pris 295 kr.

Bland selv, CA modul og kort bestilles hos
YouSee på tlf. 70704040.

Nedgradering af TV pakke.
Til udgangen af hvert kvartal, med 1 måneds
varsel, kan tv pakken nedgraderes.
Nedgradering er uden omkostning for det
enkelte medlem. Husk at nedgradere til
grundpakken, hvis din bolig ikke benyttes,
f.eks. når den står tom eller er sat til salg.
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Opgradering til større TV pakke.
Efter at vi har modtaget din indbetaling,
opgraderes TV installationen på din adresse
af vores tekniker, senest efter 10 hverdage.

Pakkeskift til større TV pakke koster 660 kr.

Når opgraderingen er udført, vil vores tekni-
ker aflevere en besked i din postkasse. Du
skal ikke være hjemme. Teknikeren skal ud til
din adresse, men ikke ind i din bolig. På
denne måde får du kanalerne på alle dine tv.

TV kanaler på pc, mobil og tablet.
Den TV pakke du modtager på dit tv har du
også mulighed for at se på din pc, mobil og
tablet. Denne mulighed følger med til 0 kr. 

(TV2 er desværre ikke med endnu)

Gå ind på www.yousee.dk/opretlogin.

Se evt. mere på www.ka-net.dk

Pris på TV pakker for år 2016.
Grundpakken: 148,00 kr. pr. måned.

Tillæg for mellempakken: 176,00 kr.

I alt 324,00 kr. for grund-og mellempakken

110,00 kr. yderligere for fuldpakken.

I alt 434,00 kr. for grund-, mellem- og fuld-
pakken pr. måned.

Opkrævning.
Alle produkter, TV pakker og internet opkræ-
ves kvartalsvis forud.

Forfaldsdato og periode:

Den 1. jan.: 1. kvartal - 1. jan. til 31. mar.

Den 1. apr.: 2. kvartal - 1. apr. til 30. jun. 

Den 1. jul.: 3. kvartal - 1. jul. til 30. sep.

Den 1. okt.: 4. kvartal - 1. okt. til 31. dec.

Der opkræves et administrationsgebyr på
25,00 kr. pr. fakturering med post. 

Ved tilmelding til Betalingsservice, automa-
tisk kortbetaling eller fakturering på mail,
opkræves administrationsgebyret ikke.
Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din
bank og på hjemmesiden: www.ka-net.dk.

Automatisk kortbetaling kan tilmeldes i selv-
hjælpsportalen, mit.ka-net.dk. 

Ved tilmeldingen har du brug for dit kunde-
nummer, samt dine bankoplysninger. 

Kundenummeret kan findes på din faktura
eller det kan oplyses på kontoret.

Rykkergebyr.
Beløbet der rykkes for, er det samme som på
den faktura der ikke er betalt. Rykkerbeløbet
på 75 kr. bliver påført næste gang der udskri-
ves en faktura til medlemmet. Overholdes
betalingsfristen på rykkerskrivelse ikke,
afbrydes/lukkes der uden yderligere varsel
for den restanceramte ydelse. Genåbning af
internettet er uden omkostning for medlem-
met, efter at restancen er betalt. Genåbning
af tv pakke koster 660 kr. Omkostning til tek-
niker.

Problemer med digital modtagelse.
Kabelforsyningsnettet fra Antennelauget,
som leverer til den enkelte bolig, serviceres
og opdateres løbende. Desværre ser vi ofte
fejl på antennekabler, stik, fordelere og for-
stærkere, som benyttes i den enkelte bolig. 

Hvis du har problemer med TV modtagelse,
kan foreningens servicepartner JAC tilkaldes
på telefon: 59 59 50 22. Er det din egen instal-
lation, som der er fejl på, er besøget for egen
regning. Er det derimod signalet fra
Antennelauget, som ikke er i orden, så rettes
fejlen uden omkostning for medlemmet. 

En kontrolmåling af antennesignalet inde på
din adresse, der hvor signalet kommer ind,
koster 300 kr. Skal der herefter udføres arbej-
de på din husinstallation, aftales pris og
omfang med teknikeren. 

Fejlsøgning - gør det selv.
Udelukkelsesmetoden er en rigtig god start.
På kontoret, Stejlhøj 23, kan du låne og købe
antennekabler. Et lånt antennekabel skal
kobles til der, hvor Antennelauget afleverer
signalet, og sættes direkte til HD boks eller
TV.

Din bolig kan have flere antennestik. Der er
ingen begrænsninger for hvor mange anten-
nestik, der kan være i boligen, men det er
vigtigt, at de tekniske krav til digital modta-
gelse overholdes. Husk! Hvis du har flere
antennestik, så deles signalet, også selvom
de andre antennestik ikke benyttes. Derfor
skal der monteres en lokal antenneforstær-
ker for at kompensere for tab ved brug af
flere antennestik.

Forstærker kan købes på kontoret Stejlhøj 23
Forstærker med 4. udgange Pris 600 kr.
Forstærker med 8. udgange Pris 700 kr.

Pris på antennekabel.
Et dobbeltskærmet antennekabel på 1 meter
med metalstik, afhentet på foreningens kon-
tor, Stejlhøj 23, sælges for 95,00 kr. For hver
meter, kablet forlænges, tillægges 15,00 kr.
Priserne er inkl. moms.
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Vedligeholdelse.
Antennelaugets forsyningsnet og udstyr
opgraderes løbende. Korte lokale afbrydelser
kan i perioder forekomme i dagtimerne.
Aften og weekend arbejdes der ikke på plan-
lagte opgaver.

SMS service.
Hvis du vil være forberedt, når der er plan-
lagt service på anlægget, så tilmeld dig vores
sms service. Du finder den på vores hjem-
meside www.ka-net.dk under punktet
Generelt – Tilmeld SMS service.

Ved akutte fejl informeres der så tidligt, som
det er muligt, efter at fejlen er lokaliseret.
Dette sker på hjemmesiden www.ka-net.dk
under driftsstatus.

SMS service for udlejere.
Udlejere kan nu også tilmelde sig en SMS
service, således at de i god tid kan blive
informeret om nye priser for det kommende
år, gældende for TV pakker, typisk grundpak-
ken, da den for det meste opkræves sammen
med huslejen. Prisen reguleres altid pr. den
1. januar og gælder hele året. Kontakt konto-
ret på telefon 59561570 for tilmelding.

IP fastnet telefon hos Ka-net / Evercall.
Har du IP telefoni, kan du vælge at aktivere
viderestilling til din mobil.

Ved manglende svar:
Dette betyder, at du skal tage din IP fastnet
tlf. inden for 30 sekunder- eller en anden tid
som du selv kan bestemme. Gør du ikke det,
viderestilles den automatisk til din mobil.

Ved manglende forbindelse:
Opkaldet viderestilles hvis dit internet
mangler, eller hvis der mangler strøm i din
bolig. Det samme gælder hvis udstyret er
nedtaget, evt. i forbindelse med renovering
eller flytning.

Ved optaget:
Er din tlf. optaget, kan kaldet også viderestil-
les til din mobil. Dette skal gøres med
omtanke, da det jo ikke er muligt at tale i to
telefoner på en gang. Fordelen er, at indtalte
beskeder altid indtales på din mobil. Du vil
på den måde altid kunne høre de beskeder
som indtales, uanset hvor du er.
Vælger du ovenstående, skal du være
opmærksom på, at du betaler opkaldet fra
din fastnet telefon og til din mobil, da den
der ringer jo har valgt dit fastnet nr. og beta-
ler dertil.
Har du Fri tale Danmark til 79 kr. pr. måned,
er det underordnet om du besvarer opkaldet
på din fastnet, eller får opkaldet viderestillet
til din mobil. Prisen er den samme.

De få medlemmer med forældet udstyr, som
endnu ikke har været forbi kontoret Stejlhøj
23 og fået byttet til nyt, kan desværre ikke
benytte deres fastnet mere.

Det vil selvfølgelig virke igen når ombytnin-
gen er udført

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, også kaldet øer,
hvor vi skifter over på coax kabler, som
benyttes ind til- og i selve boligen.

I Antennelauget benytter vi os af mange
hundrede kilometer fiberforbindelser. TV
kanalerne kommer f.eks. på en fiber-forbin-
delse fra YouSee i Hovedstaden og bliver
lokalt transmitteret videre på fiber til Ubby,
Jerslev, Rørby, Årby, Ugerløse og Kirke
Helsinge fra vores hovedstation i
Kalundborg. Det samme gælder til de mange
geografiske øer i Kalundborg området. 

Ka-net, internettet, har 2 par fiberforbindel-
ser 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.

Svebølle.
Den 1.7.2016 er Svebølle også en del af
Kalundborgegnens Antennelaug, forbindel-
sen sker gennem en helt ny fiberforbindelse.
Velkommen til alle med kabel TV i Svebølle.

Jeg håber, at ovenstående kan være en hjælp,
gerne som opslag i bestemte situationer, da
indlægget jo vokser efterhånden som
Antennelauget tilbyder flere muligheder,
hvilket ikke altid gør det nemmere for det
enkelte medlem.

På kontoret, Stejlhøj 23, hjælper og vejleder
vi gerne med de udfordringer, der måtte
være i forhold til TV og internet.
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Mulighed for hurtigere internet
Som nævnt i et tidligere blad har vi gennem det seneste års tid været i gang med nogle
store opgraderinger i vores kabelnet. Både vores fiberforbindelser og vores kobberkabler
har gennemgået store opgraderinger. Det betyder, at vi nu har mulighed for at tilbyde
endnu hurtigere internethastigheder. På alle produkter bliver hastigheden skruet kraftigt
i vejret og vi er rigtig glade for, at vi denne gang også kan give vores basisforbindelse et
godt skub opad. Før var hastigheden på basisforbindelsen 30 Mbit download og 5 Mbit
upload, den er nu hævet til 50 Mbit download og 10 Mbit upload. Prisen forbliver uæn-
dret. De andre internet produkter, som var nye i sidste blad, har også fået en hastigheds-
forøgelse. Alle hastigheder og priser er listet herunder:

Internethastigheder:
30/5 Mbit hæves til 50/10 Mbit internet
Ny fair use pr. md. = 2000 GB. - Pris: 199 kr. pr. md.

60/10 Mbit hæves til 100/15 Mbit internet
Ny fair use pr. md. = 3000 GB. - Pris: 249 kr. pr. md.

80/20 Mbit hæves til 200/20 Mbit internet
Ny fair use pr. md. = 4500 GB. - Pris: 299 kr. pr. md.

100/30 Mbit hæves til 300/30 Mbit internet
Ny fair use pr. md. = 6000 GB. - Pris: 349 kr. pr. md.

Samtidig med hastighedsforøgelserne, blev fair use tilsvarende hævet, så det matcher de
nye hastigheder. Fair use er et loft på dit internetforbrug, men et loft, der ligger så højt, at
99,6 % af vores brugere aldrig kommer i nærheden af fair use-loftet. Bruger du din inter-
netforbindelse til at surfe, sende mails, være på Facebook, bruge netbank, handle online
og lignende, behøver du ikke skænke fair use en tanke. 2.000 GB. svarer f.eks. til at lytte til
musik på Spotify, streame videoklip i fuld HD på YouTube og spiller computerspil døgnet
rundt, samt surfe 40.000 hjemmesider på nettet. Ønsker du en anden internethastighed,
end den du har i forvejen, kan dette bestilles på https://mit.ka-net.dk eller ved kontakt til
kontoret.

Udfordringer med hurtige internethastigheder:
Med de nye hurtige hastigheder vi giver mulighed for at vælge, følger der desværre også
nogle udfordringer med – nemlig kapaciteten og hastigheden på de enheder der tilslut-
tes. 

Ældre og langsomme PC’ere vil have problemer med at udnytte hele hastigheden selv, da
de i mange tilfælde har et 10/100 Mbit netkort i, hvilket allerede der, vil begrænse forbin-
delsen til under 100 Mbit, selvom PC’en er tilkoblet via kabel. Løsningen er et netkort,
der kan håndtere 1000 Mbit hastigheder. En anden ting ved ældre PC’ere er, at de i
mange tilfælde har en mekanisk harddisk siddende, som ikke er i stand til at skrive
dataene du modtager hurtigt nok ned på harddisken. En løsning kan være en ny harddisk
med flash-teknologi - SSD.

Derudover anbefaler vi et trådløst netkort, der har den nyere AC-teknologi, for at de kan
håndtere de hurtige hastigheder.

Smartphones og tablets har ligeledes problemer med at kunne håndtere de hurtige
hastigheder, både fordi de ikke har samme regnekraft, men også deres sende- og mod-
tageudstyr, er ikke lige så kraftigt, som i en PC.
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Betaling og fakturering
Internettilslutning til 0 kr.:
Som noget nyt har vi ændret tilslutningsprisen på internet fra de velkendte 475 kr. til ikke
at koste noget. Fra 01-01-2016 er der ingen, som skal betale for at få installeret internet
hos os. 

MasterCard og MobilePay:
Som vi skrev i sidste blad, har vi nu mulighed for at tilbyde automatisk kortbetaling af
alle abonnementer. Der ingen gebyrer forbundet med betalingen, og det er derfor et godt
alternativ til Betalingsservice. Det har hele tiden været muligt at betale med dankort på
kontoret og på vores selvbetjeningsportal, men som noget nyt er det nu muligt at betale
med MobilePay, MasterCard, VISA, Maestro, JCB og American Express. Tilmeldingen fore-
går på https://mit.ka-net.dk - I forbindelse med etableringen af automatisk kortbetaling
har vi udformet nogle handelsbetingelser, som skal godkendes, inden betalingen kan
gennemføres.

Nyt design på selvbetjeningsportalen
Som tidligere nævnt har vi lavet en ny selvbetjeningsportal, hvor det er muligt at foretage
en masse ændringer i både abonnementer og indstillinger i kabelrouteren. Vi har nu
givet den et nyt udseende, som gør det nemmere at navigere rundt i den. Her er listet
nogle af de muligheder du har i selvbetjeningsportalen:

• Skifte internethastighed, samt betale for ændringen, så det udføres med det samme.

• Skifte indstillinger i kabelrouteren. F.eks. koden til det trådløse netværk, slå UPnP til og
fra, slå broadcast til og fra, ændre DMZ host samt portforwarding.

• Oprette og slette e-mail adresser samt skifte kodeord på nuværende e-mail adresser. 

• Størrelsen på mailboksen, kan ændres på to ud af fem konti.

• Bestille og opsige internetabonnement.

• Skifte TV-pakke samt betale for skiftet, så teknikeren ordres med det samme.
Installationstiden er maks. 10 hverdage.

Selvbetjeningsportalen giver mange muligheder for vores brugere og vil være et foku-
sområde for os i fremtiden. Vi kan se, at I har taget godt imod den, men håber at endnu
flere vil benytte siden i fremtiden. 

Selvbetjeningsportalen er tilgængelig for alle vores medlemmer også jer uden Ka-net
internet. For at logge ind skal du bruge dit medlemsnummer og den kode, som du havde
til den gamle portal. Kender du ikke din kode, kan du lave en ny i selvbetjeningsportalen.
Du har efterfølgende mulighed for at ændre loginoplysningerne. 

Telefoni uden internet
Det er nu muligt at få IP-telefoni via en bærelinje gennem vores samarbejde med
Evercall. Prisen for telefoni med fri tale til dansk fastnet og dansk mobil er 149 kr. pr.
måned. Oprettelsesprisen er 0 kr. 

Ved indførelsen af dette produkt håber vi, at de af vores medlemmer, som har brug for en
fastnettelefon, uden de ønsker at benytte vores internet, kan se at der er penge at spare i
forhold til det almindelige fastnet. Produktet kan desværre ikke tilkøbes via selvbetjenin-
gen, så kontakt til kontoret eller Evercall er nødvendig. 

HTTPS
Vi har for nylig valgt at videresende alle besøg til vores hjemmesider til HTTPS. Det gør

11
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vi, så du kan føle dig sikker når du besøger vores hjemmesider. Rent teknisk er HTTPS -
eller Hypertext Tranfer Protocol Secure - ikke i sig selv en protokol, men en kombination
af internettets hjemmesideprotokol HTTP og krypteringsprotokollen TLS (Transport
Layer Security). I praksis er sikringen med HTTPS et SSL/TLS-certifikat, som man tilknyt-
ter til sin webserver, hvilket krypterer trafikken mellem dig og serveren. Dette betyder, at
når du udfylder en kontaktformular, tilmelder dig Betalingsservice eller vores SMS-servi-
ce, benytter vores selvbetjeningsportal eller webmail, er du sikret mod, at nogen kan ops-
nuse de følsomme oplysninger du udveksler med os eller den service du benytter. 

Det er i øvrigt altid en god idé at tjekke andre hjemmesider du besøger, specielt når du
handler på nettet, at de kører via HTTPS og har et gyldigt SSL/TLS certifikat tilknyttet
webserveren. Du kan se om en hjemmeside bruger HTTPS i din internetbrowsers adres-
selinje (typisk i toppen). Der vil være en låst hængelås og der vil stå https:// foran hjem-
mesiden. Gyldigheden af certifikatet kan sikres ved at trykke på hængelåsen og gå oplys-
ningerne efter.

SSL/TLS e-mail
Ligesom på vores hjemmeside, ser vi også e-mail sikkerhed som et vigtigt punkt. Derfor
anbefaler vi vores medlemmer at benytte SSL til både vores ind- og udgående mailserver.
mail.ka-net.dk og asmtp.ka-net.dk skal stadig benyttes som ind- og udgående servere,
men SSL skal aktiveres under avancerede indstillinger og portene skal ændres til neden-
stående.

Følgende indstillinger skal bruges for at benytte SSL:

Indgående server: mail.ka-net.dk - SSL: JA - Port: 995
imap.ka-net.dk - SSL: JA - Port: 993

Udgående server: asmtp.ka-net.dk - SSL: JA - Port: 465 - Kræver godkendelse: Ja

Større mailboks
I den nye selvbetjeningsportal er det nu også muligt at tilvælge større mailboks på to ud
af fem mulige e-mail adresser, fra 200 MB til 1000 MB. Ændringen kan udføres i selvbetje-
ningsportalen https://mit.ka-net.dk, under menupunktet E-mail.

Opfølgning på mange nyheder
I dette skriv har vi præsenteret mange nyheder. Mange af dem har været undervejs i
mange måneder og vi har glædet os rigtig meget til at præsentere dem. Især opgraderin-
gen af internet infrastrukturen har taget mange resurser og mange folk har været involve-
ret i projektet. Vi er alle glade for, at det nu er udrullet og færdiggjort, men udviklingen i
denne verden stopper ikke og vi vil blive ved med at udvikle og opgradere internettet, da
det er super vigtigt for at kunne følge med. Vi har allerede adskillige projekter i støbeske-
en, som vi nu begynder at arbejde på.

Implementering af IPv6 og dynamisk tildeling af IPv4 adresse:

Et af projekterne vi er i gang med er implementering af IPv6 i hele vores netværk. Verden
er ved at løbe tør for den type IP adresser som vi har tildelt gennem de seneste mange år,
hvilket ikke påvirker os særlig meget lige nu, da vi har et godt lager af dem,
men for at komme på forkant vælger vi at starte arbejdet med den nye type
IP adresser nu, så vi ikke ender i en situation uden tilgængelige adresser og
derved uden internet. I forbindelse med implementeringen af IPv6 overgår
vi også til at tildele IPv4 adresser dynamisk i stedet for statisk. Det er ikke
mange af vores internetbrugere som det får betydning for, kun de som har
brug for en fast IP adresse til f.eks. et IP-kamera, NAS, alarm eller lign. der
skal kunne tilgås ude fra. De der ønsker en fast IP, kan vælge det i selvbetje-
ningen, eller kontakte kontoret på Stejlhøj 23.
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Oplæsning af undertekster på DR1, tilvalg af undertekster på DR, synstolkning på
DR1 og tegnsprogskanalen.

1. Oplæsning af undertekster på DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn
For at få underteksterne læst op, skal man vælge at se DR1 på tvillingekanalen
DR1Syn. Det samme gælder DR2Syn og DR3Syn.
På DR Syn er den almindelige DR lyd, men når der sendes fremmedsprogede
programmer med undertekster bliver undertekster automatisk læst. De oplæ-
ste undertekster kommer på hver gang, der optræder et fremmedsprog i et
indslag eller et helt program med undertekster. Oplæsningen sker samtidig
med, at undertekster optræder på skærmen. 

2. Tilvalg af undertekster på danske programmer på DR
Hvis der er tekster på danske programmer, står der TTV i programguiden.
Disse kan så tilvælges via Tekst-tv på nedenstående sider:

� • DR1 - TTV side 398 � • DR2 - TTV side 397

� • DR3 - TTV side 396 � • DR K - TTV side 398

� • DR Ultra - TTV side 395 � • DR Ramasjang - TTV side 397

Information om tekster TTV side 399.

Underteksterne sendes også ud i DVB – (digital modtagelse). Såfremt man vil-
vælge disse, skal de slås til via Tv’ets indstillingsmenu og vil så være fast slået
til.

3. DR Synstolkningskanalerne ligger på kanalplads 890, 891 og 892
Hvis der er lavet synstolkning til et program, kommer det ekstra lydspor auto-
matisk frem, når du er på kanalen.

4. Tegnsprogskanalen – ligger på kanalplads 96 sammen med Kanal Øst
Sendefladen er mellem 17.00 og 21.00

Se evt. mere på: http://www.dr.dk/OmDR/Tilgaengelighed/Forside.htm

Oplæsning af undertekster
og tilvalg af undertekster
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§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug. 
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

§ 2.
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 kommunika-
tion.

Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver
end til opfyldelse af formålet.

Lauget kan fusionere med andre antenneforenin-
ger. Fusionen skal vedtages på en generalforsamling
med samme flertal som kræves til ændring af ved-
tægterne. 

§ 3.
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.
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag

pr. husstand til bestridelse af drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1.
Udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos eje-
ren for hvert lejemål, der kan tilsluttes antennelau-
get. Bidraget fastsættes hvert år på generalforsamlin-
gen for det løbende regnskabsår.

Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor
indmeldelse finder sted.

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.”

Den samme ret har bestyrelsen, såfremt et med-
lem foretager indgreb i anlægget. Ny tilslutning kan
først finde sted, når samtlige pligtige ydelser og samt-
lige laugets omkostninger ved afbrydelse, herunder
eventuelle sagsomkostninger, er betalt. Alle årsbi-
drag, afgifter, gebyrer m. v. er pr. tilslutning.

Er anlægget indlagt af lejerne, opkræves et bidrag
for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget. Bidraget
opkræves hos den, der af de øvrige lejere er udpeget
til at modtage opkrævningen.

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er
først frigjort, når indbetaling har fundet sted til
Antennelauget.

§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.

Hvilke programmer der herefter skal udsendes
over nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en
generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte
programmer til beslutning.

Ved sammensætning af den samlede programpak-
ke er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne
således, at der, ud over de programmer som lovgiv-
ningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på
medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen kræ-
vede udtryk for alsidighed.

§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet for-
pligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til
Antennelauget 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 ejer betaler det hidtidige medlems
restancer til lauget.

§ 6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der
afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg,
drift og vedligeholdelse.

Det enkelte medlem 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.

§ 7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
pengeinstitut.

§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.

Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kom-
mune.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale
aviser med angivelse af tid og sted for generalforsam-
lingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalende-
rår og budget for det kommende år er fremlagt.
Såfremt antennelauget driver en informationskanal,
finder indkaldelse samtidig sted i denne med angi-
velse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets
nøgletal og forslag til årsbidrag.

Såfremt der rettidigt til bestyrelsen 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.

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
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. Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlem-

mer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
g. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
h. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
i. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlem-
merne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-
ralforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af med-
lemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
sen af begæring herom, med den i begæringen angiv-
ne dagsorden.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.

Alle valg og vedtagelser sker ved simpel stemme-
flertal med mindre andet er bestemt i disse vedtæg-
ter.

Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om
laugets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af
de fremmødte på en generalforsamling er for beslut-
ningen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se § 12.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, herunder forslag til kandidater til
bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 15. februar.

Hver tilsluttet husstand har én 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. Derefter godkendes og underskrives referatet
af dirigenten og bestyrelsen.

§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 med-
lemmer.

Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffe-
attest.

Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste
gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015
og fremover for en periode på tre år.

To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for
en periode på tre år, næste gang i 2013.

Formanden for bestyrelsen vælges for en periode
på tre år, næste gang i 2014.

To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for
en periode på tre år, næste gang i 2014.

Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et
bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-
sereren. 

Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrel-
sen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to
generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af bestyrelsen er til stede.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret proto-
kol over samtlige forhandlinger og beslutninger, som
derefter godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nær-
mere bestemmelse om sin funktion.

§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlin-
gen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

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

Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i lau-
gets protokol.

§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-
lerne i § 8. Selvom generalforsamlingen har vedtaget
ophævelse i medfør af § 8 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 forpligtel-
ser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørs-
tidspunktet værende medlemmer.

Vedtægterne er senest ændret ved den ekstraordi-
nære generalforsamling - onsdag den 15. august
2012.

Kalundborg august 2012
Bestyrelsen for Kalundborgegnens Antennelaug.

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug

Version 08.06.15
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

FÅ TIPS TIL DIN NÆSTE STORE TV-OPLEVELSE

Åndeløs spænding, dygtige skuespillere og store budgetter  
 !"#$!#%!&'()%*+$#,!'-!.#%"#,(!/#"($#!"%0102(#%*#%3!45!6,"#%! 
dem på vores svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

DRAMA-SERIER  
I VERDENSKLASSE

Foto: Glenn Meling   l   Mammon   l   NRK
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Se hvordan
på de følgende sider...
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Tag dit tv med dig
Med en tv-pakke hos Kalundborgegnens Antennelaug kan du se tv, lige som du har lyst 
til. Du behøver ikke sidde hjemme i sofaen for at se tv. Bryd vanen og tag dine yndlings-
kanaler med, hvor du er. På din mobil, tablet eller pc. Overalt i Danmark. Og det koster 
ikke ekstra. Bare du er på neCet.

Sådan kommer du i gang
Du skal bruge dit YouSee Login, når du vil se tv på din mobil, tablet eller pc.
Har du ikke et login, kan du få hjælp på yousee.dk/tvoveralt.

Du kan desværre ikke se kanalerne TV 2 og TCM på mobil, tablet og pc.
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1.0     Generelle bestemmelser:
1.1 Tilslutningen til og brugen af

internet og andre ydelser via
Kalundborgegnens net (Ka-net)
kræver, at man er medlem af
Antennelauget. Tilslutningen føl-
ger adressen på samme måde som
Radio- og TV -tilslutningen.

1.2 Nærværende aftalevilkår er gæl-
dende for brugerens tilslutning til
internet og andre data-ydelser via
Kalundborgegnens Antennelaugs
kabelnet (Ka-net).

1.3 Tilslutningen er personlig for bru-
geren og dennes husstand.
Brugeren må ikke give andre
adgang til, at benytte tilslutnin-
gen. 

1.4 Til abonnementet hører op til
maks. 5 stk. e-mail adresser. 

1.5 Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formål. 

2.0     Tilslutningen:
2.1 Tilslutningen etableres via en

kabelrouter, som alene
leveres/ejes af Kalundborgegnens
Antennelaug. Der må ikke foreta-
ges indgreb i kabelrouteren.
Eventuel netkortinstallation er Ka-
net uvedkommende.                         

Installationen omfatter op til 10
meter antennekabel for forbindel-
se mellem kabelrouter og anten-
ne-installationen. Skal der foreta-
ges andre ændringer eller gen-
nemboringer i installationen end
udskiftning af 1. stikdåse, sker
dette for egen regning.

2.2 Tilslutningen tildeles IP-adresser
dynamisk. Disse er offentlige,
udbyder uafhængige, IP-adresser.

Fast IP-adresse kan tilvælges.

Medlemmet får udleveret en
kabelrouter med mulighed for
trådløst netværk. Ønskes egen
router tilsluttet, skal kabelrouter
konfigureres til bridge-mode.
Dette kan ske i selvbetjeningspor-
talen eller ved henvendelse til
kontoret.

Konfiguration af egen trådløs rou-
ter skal foretages af bruger selv.
Bruger er til enhver tid forpligtet til
at beskytte sit net mod uautorise-
ret brug fra tredje part.

2.3 Ved brug af trådløse netværk er
bruger til enhver tid forpligtiget til
at sikre dette forsvarligt, mod uau-
toriseret brug fra tredje part.

2.4 Brugeren er selv ansvarlig for at
beskytte sine data ved password
og / eller firewall, således, at uved-
kommende ikke kan komme ind
på abonnentens PC'er.

3.0    Brug af tilslutningen:
3.1 Brugeren er forpligtiget til ikke at

anvende 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 tilslutnin-
gen. Ka-net har ret til at foretage
inspektion af tilslutningen.

4.0    Fejlafhjælpning:
4.1 Brugeren kan anmelde fejl eller

driftsforstyrrelser på den af Ka-net
oplyste serviceadresse for den
pågældende ydelse. Ka-nets servi-
cepartner vil påbegynde afhjælp-
ning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt
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brugeren begærer fejlafhjælpning,
som kan henføres til fejl eller
mangler i brugerens eget udstyr,
eller til brugerens fejlagtige anven-
delse af tilslutningen, betales ser-
vicevederlag til servicepartneren i
henhold til gældende takster på
samme måde som ved TV og
radioforsyningen.

4.2 Hvis brugeren tilslutter udstyr
som medfører fejl på anlægget kan
Ka-net igangsætte fejlsøgning og
udbedring. Brugeren hæfter for
omkostningerne til udbedring og
konsulentbistand.

5.0    Afbrydelse af tilslutningen:
5.1 I tilfælde af brugerens væsentlige

misligholdelse af forpligtigelser i
henhold til denne aftale, er Ka-net
berettiget til, til enhver tid og uden
varsel, at afbryde brugerens for-
bindelse. Ka-net vil dog snarest
herefter meddele brugeren om
lukningen og årsagen hertil,
såfremt et gyldigt telefonnr. er os i
hænde. Følgende forhold anses
bl.a. for væsentlig misligholdelse: 

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,
spam-mails og lign.

5.1.3 Brugeren opsætter private servere
eller foretager konstant download
af data, da sådanne og tilsvarende
aktiviteter kan overbelaste den til-
stedeværende båndbredde.

5.2 Ka-net er berettiget til at opkræve
gebyr for genåbning af tilslutnin-
gen.

6.0     Betalinger:
6.1 Takster og årsabonnement frem-

går af abonnementsaftalen. Ka-net
har ret til med 1 måneds varsel, at
ændrer priser eller betalingsform
med virkning fra starten af det

næstfølgende kvartal. Ændringer
meddeles brugeren via e-mail,
brev, infokanalen eller på anden
betryggende måde.

6.2 Abonnementsprisen er en fast
årlig afgift, der betales for 3 måne-
der ad gangen forud.  Den 1. jan.,
1. apr., 1. juli, og 1.okt. Første beta-
ling gælder fra tilslutningen indtil
udgangen af kvartalet, hvor tilslut-
ning har fundet sted. Betalingen
kan tilmeldes Betalingsservice
eller automatisk kortbetaling.

6.3 Tilslutningsafgift betales forud,
eller efter aftale. Når betalingen er
modtaget, ordres teknikeren.
Installationen udføres indenfor 10
arbejdsdage, med mindre med-
lemmet selv ændrer aftalen med
teknikeren, eller medlemmet ikke
svarer på det oplyste telefon nr.

Øvrige betalinger der fremgår af
abonnementsaftalen, er forfalden
til betaling efter sidste frist som er
påstemplet den enkelte faktura,
normalt 10 dage efter udstedelse
af faktura.

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

7.1.1 Driftsforstyrrelser i tilslutningen,
som kan henføres til normal servi-
ce og vedligeholdelse af anlægget.

7.1.2 Brugerens anvendelse af tilslut-
ningen, eller at resultatet heraf
ikke opfylder brugerens behov
eller forventninger. 

7.1.3 Direkte og indirekte tab som bru-
geren måtte lide. 

7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen. 

7.1.5 Tab opstået som følge af manglen-
de adgang til tjenester eller infor-
mation på internet, selvom dette
skyldes systembrud eller andre
forhold hos Ka-net. 

7.1.6 Fejl eller driftsforstyrrelser i tilslut-
ningen, som kan henføres til at
brugeren har anvendt udstyr, som

23
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Sammen med tilslutningen får du TV fuldpakken som indeholder
66 digitale TV kanaler og 23 radiokanaler.

Du får også stabilt og lynhurtigt internet - op til 300/30 Mbit.

Normalprisen for TV fuldpakke og 300/30 Mbit. internet er 783,00 kr. pr. md.

        

        

24

ikke er leveret eller godkendt af
Ka-net eller, brugeren har foreta-
get indgreb i tilslutningen. 

7.1.7 De data, som passerer via anlæg-
get og tilslutningen. Brugeren er
ansvarlig for, at tilslutningen samt
de data der overføres via tilslutnin-
gen, ikke krænker gældende lov-
givning.  

7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslut-
ningen 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 tilsvarende myndig-
hed, medføre udlevering af bru-
gers navn og adresse som anført
på denne kontrakt.

Brugeren skal skadesløsholde Ka-
net for ethvert krav fra tredje-
mand, som måtte blive rettet mod
Ka-net som følge af brugerens
brug af tilslutningen. 

7.3 En part er ikke ansvarlig for mislig-
holdelse af forpligtigelser i hen-
hold til aftalen, såfremt mislighol-
delsen 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 påtager
sig intet ansvar for uvedkommen-
des adgang til brugerens data og
systemer.

7.5 Brugeren er selv ansvarlig for alle
eventuelle fejl og omkostninger
opstået i relation til bestilling af
ydelser via internettet og brug af
betalingssystemer tilknyttet inter-
net.

8.0     Ændringer i aftalevilkår:
8.1 Ka-net forbeholder sig ret til at

ændre aftalevilkårene, herunder
tekniske specifikationer samt

funktioner, som tilslutningen giver
brugeren mulighed for at anvende.
Ændringer af tekniske specifika-
tioner og funktioner kan til enhver
tid gives til brugeren på Ka-nets
hjemmeside og / eller infokana-
len.

9.0 Aftalens løbetid: 
9.1 Aftalen kan af hver af parterne

opsiges. Opsigelsen er gældende,
når kabelrouter inkl. strømforsy-
ning og netværkskabel er returne-
ret. Udstyret sendes til, eller afle-
veres hos Kalundborgegnens
Antennelaug, Stejlhøj 23, 4400
Kalundborg. Hvis dette ikke sker,
opkræves betaling for udstyret til
dagspris.

9.2 Forudbetalt kontingent som dæk-
ker perioden fra aflevering af
udstyr til udgangen af betalt kvar-
tal refunderes. Oplysning om bank
og kontonummer er nødvendigt.

10.1 Øvrige bestemmelser:

10.1 Enhver tvist mellem parterne skal
afgøres ved retten i Holbæk.                                 

10.2 Abonnenten opnår ingen rettighe-
der over IP-adresse, ophavsretslig
beskyttede værker, tekniske løs-
ninger, anlægget eller tilslutnin-
ger, bortset fra hvad der udtrykke-
ligt fremgår af aftalevilkårene. 
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Sammen med tilslutningen får du TV fuldpakken som indeholder
66 digitale TV kanaler og 23 radiokanaler.

Du får også stabilt og lynhurtigt internet - op til 300/30 Mbit.

Normalprisen for TV fuldpakke og 300/30 Mbit. internet er 783,00 kr. pr. md.

Ny installation fra 3.500 kr.

Tilbuddene gælder indenfor eksisterende forsyningsnet. Din aktuelle pris kan oplyses på kontoret, Stejlhøj 23.
Forefindes datastik på adressen, kan udstyret afhentes på kontoret.

Tilslut dig Ka-net internet for 0 kr.
Hastigheder fra 50/10 til 300/30 Mbit 

Kalundborgegnens Antennelaug | Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg | www.ka-net.dk

Kalundborgegnens Antennelaug | Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg | www.ka-net.dk
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TV pakkepriser – Opkræves kvartalvis forud    

Grundpakken 148,00 kr. pr. måned 

Tillæg for mellempakken  176,00 kr. pr. måned 

Yderligere tillæg for fuldpakken 110,00 kr. pr. måned 

I alt 434,00 kr. pr. måned  

TV pakkeskift  

Pakkeskift til mindre pakke 0,00 kr. 

Pakkeskift til større pakke 660,00  kr. 

Pakkeskift til bland-selv pakke 330,00 kr. 

Fællesantenne installation – Kontakt kontoret for nærmere information  

Installation af fællesantenne 3.500,00 kr. 

Installation af fællesantenne 5.000,00 kr. 

Installation af fællesantenne 6.995,00 kr. 

Installation af fællesantenne 9.950,00 kr. 

Gentilslutning af fællesantenne inden for ét år efter afbrydelse  660,00 kr. 

Ka-net internet – Opkræves kvartalsvis forud    

Op til 50 Mbit download & 10 Mbit upload  199,00 kr. pr. måned 

Op til 100 Mbit download & 15 Mbit upload 249,00 Kr. pr. måned 

Op til 200 Mbit download & 20 Mbit upload 299,00 Kr. pr. måned 

Op til 300 Mbit download & 30 Mbit upload 349,00 Kr. pr. måned 

Ny installation med tekniker 0,00 kr. 

Ny installation, samtidig med fællesantenne installation 0,00 kr. 

Installation uden tekniker, når datastik forefindes 0,00  kr. 

Administrationsgebyr    

Administrationsgebyr ved tilmelding til Betalingsservice 0,00 kr. 

Administrationsgebyr ved tilmelding af automatisk kortbetaling 0,00 kr. 

Administrationsgebyr ved e-mail faktura 0,00 kr. 

Administrationsgebyr ved papirfaktura 25,00  kr. 

Ka-telefoni – Udbydes af Evercall   

Fri telefoni uden internet 149,00 Kr. pr. måned 

For yderligere priser på Ka-telefoni se www.ka-net.dk – Vælg Ka-telefoni øverst på hjemmesiden. 

PRISER
FOR ÅRET 2016

Version 17.11.2015
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TV-PAKKER
2016

Version 05.01.2016
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KANALOVERSIGT
OG PRISER 2016
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KANALOVERSIGT
OG PRISER 2016

Version 05.01.2016
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KANALOVERSIGT
RADIO

Version 17.09.2014
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Du finder Kalundborgegnens Antennelaug’s
kontor på Stejlhøj 23

Foto: Carsten Hansen31
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ka-net.dk

Er du medlem af Kalundborgegnens 
Antennelaug, har du mulighed for
højhastigheds-internet over
antenneanlægget.

Internethastigheder:
50/10 Mbit internet Pris 199,- kr. pr. md.
100/15 Mbit internet Pris 249,- kr. pr. md.
200/20 Mbit internet Pris 299,- kr. pr. md.
300/30 Mbit internet Pris 349,- kr. pr. md.

Med abonnementet følger
5 GRATIS e-mailadresser

Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen 
her i bladet.

PRISER FRA

KUN........... 199.-

 Antenne Januar 2016_Layout 1  08/01/16  09.09  Side 35



 

Billigt

Fleksibelt

Ukompliceret

Se flere abonnementer 
på www.ka-net.dk

KA-telefoni leveres af

Mere info: Tlf. 44 40 40 40, service@evercall.dk, www.ka-net.dk 

Gratis
mødetelefon*)

*)   Du betaler kun din almindelige  
 mobiltakst dvs. ingenting, hvis  
 du f.eks. har fri tale.

**)  Mødetakst hos du-ved-hvem.

Det er dyrt at holde et 
telefonmøde: 132 kr. pr. 
time - pr. deltager! **)

På

er det gratis!

Hold dit  
næste møde på

telemødet.dk

Fri tale på mobilen 
for under en “hund”!

*) Undtaget overtakserede numre (f.eks. 118)

79,-
pr. måned

Spar mange hundrede kroner! Fri tale til 
danske fastnet- og mobilnumre*) for kun 

Flyt dit nummer. Dit modem er klar til det, 
og du skal ikke købe nye telefoner!

Bank din fastnetpris ned!

99,-
pr. måned

Fri sms & mms, uden data

Tilkøb af data:  2 GB: Kr. 20,-

Telemødet

‘Fremragende’
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