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LEDEREN

Bestvrelsen har i 2003 nøie
fulef udviklineen på antehne-
oniråder. Viaåt vårslede en
50 % prisforhøjelse for TV3,
der dermed ubetineet bliver
det dyreste prograrii på fæl-
lesantennen. Yderligere har
Viasat bebudet overgang til
ny kodningsform, der sikkert
vil betyde en udgift for for-
eningen til nye modtagere,
der samtidiet "låses" til det
nye programkort. Denne
teknik gør det nødvendigt for
os at anskaffe en reserve-
modtager til TV3, for at
kunne undgå afbrydelser ved
modtager- ellel kortfejl. TV
3 's prisforhøjelse trådte i
kraft 1.01.04 hos os, idet vi
aftager dette program fra
TDC Kabel TV og deres varsel
kom tre måneder senere end
Viasats eget. Andre program-
mer stiger også, bl.a. dk4,
BBC Prime og BBC World,
samt Discovery. Ingen besty-
relser kan forhindre disse
stigninger, det kan kun med-
lemmerne, ved at give besty-
relsen besked om at fierne
programmerne fra anlægget.
Men dene får ikke udbvilErne
til at standse med deres sta-
digt stigende priskrav og
knopskydning af program-
mer, hvis ikke det kan ske i
enighed mellem samtlige
medlemmer i FDA,

Foreningen af Danske
Antenneånlæg, og det har
ikke hidtil kunne lvkkes.
Bestyrelsen er, i lig"hed med
de øvrige medlemmer i FDA,
enige om, at der bØr sættes
ind i en eller anden form
mod de stadigt stigende pro-
gram udgifteriog d-e I igelåOes
stigende copydan afgifter. En
god begyndelse ville være en
afskaffelse af dobbeltlicen-
sen. Trods mange forsøg er
det desværre ikke lvkkedes
for FDA at komme igennem
hos politikerne medforslag
om en lovændring, der
afskaffer den. Dobbeltlicens
er de.n afgift, kun medlem-
mer r antennelorenrnger
betaler for at modtage DRl,
DR2 og TV2. Vi betaler 66
kroner or medlem om året
for diss-e-tre programmer. For
resten aI programmerne
betales en gradueret afgift
efter, hvor m3lrgg program-
mer !'r nar pa lællesanten-
nen. Disse penge kunne i ste-
det bruges på flere program-
mer. Vi håber, det en dag vil
lvkkes den samlede anteinne-
fbreningsbranche at få
afskaffet dette ublu krav.

I

I

Niek-Jørgen
Formanden.



BRUGBRVEILEDENDE AFSTEMNING
OG RESUITATET

= Er på fællesantennen i dag.

Ovenfor ses resultatet af brugerundersøgelsen i efteråret 2003. Det vil r,ære
ud fra denne, at forslaget til programsam mensætn ingen på fællesantennen
vi I kom me [r'a bes tyrelie n t i l' geieral [ursa m I in gen,
den 17. marts 2004i Kalundb6rghallen. Stemmeprocentell var l2% og alle
l.ravde mulighed for at stemme ied undersøgelsen.

NR. KANAI NA\'N ANTATSTEMMER I NR. KANAI NA!'I\ ANTAI STIMMIR

I TVDANMARK 2

2 TIDANMARK 1

3 TV3
43+
5 DISCO!'ERY
6 T\I2ZULU

rO CARTOONNETWORK 274

7 ANIMAL PI-ANET

8 EUROSPORT

9 DK4

II TV6
12 SVERIGE 1

13 ZDF
14 CNN

15 NRK T

16 ARDTYSK I
17 HALLMARK
18 RTL

r9 TV4 S!'ENSK

20 I'IASAT SPORT

2I SVERIGE 2

22 BBC PRIME
23 NRK2
24 SAT I
25 TVz NORGE

26 TCM
27 NDR

28 NATIONAL GEOGRAPHIC T65

29 PRO 7

30 MTV
3T FOX KIDS
32 RTL 2

33 BBCWORLD
34 TRAVEL CHANEL

153

l5l
135

t2a
126
103

35 I'IVA I BB

36 3SAT 84

37 DISCO\tsRY SCIENCE 70

38 !'IASATEXPLORER 69

39 DISCO!'ERY CI!'ILISATION 65

40 TV5 EUROPE 63

4T RAI UNO 60

42 DISCOVERY TRAVEL &
D\,'ENTURE 57

43 DISNEYCHANNEL 51

44 VH-l 42

45 EURONEWS 39

46 BBCFOOD 36
47 ARTE 27

48 MTV 2 27

49 TVE INTERNATIONAL 20

50 SKY NEWS 20
5I CNBCNORDIC 13

53 THEGODCHANNEL 7

54 MEDYA 5

639

576

546

529
432
429

340

306

247

240
239
236
234
231
224
224

2r3
2tl
203
ts2
l9l
186

t7a
174
r68



TV6/PIayboy TV
... er blevet endnu stærkere - nu

TV6/P ayboyTv er rar al kunne s a over pa. A le

ho der ai kana ens un kke kombinal on åf nalur
programmer på Viasat Nature frå k. 18.00-21.00,
actionf lm og ser ef på Viasat Action lra

k. 21.00-24 O0 og pikant erotik på Playboy TV.

Og TV6 b iver endnlr bedre med del nye Crime Time
lor d g. som elsker mordmysler er. pol I ser er og k as

sisk engelsk kr nri. Mandag ti torsdag k. 21 .OO 24.OO

komrner de bedste t lm og serier fra genrens mesire,

med Crime Time!

de br t ske prodLrcenter. Se frem til masser af krimier
baseret pa PD. Jåmes, Lynda La P ante og M nette

Walters kendte v.erker.

Gaeddgli 1O00/o gysgaranti iEkkoet, nyealsnl al

C.S.l. og kke m ndsl The Profiler. På TV6/PlayboyTv
f ndef du den helt r gtige underho dning ti demørke

TV6/PlayboyTv ... anbeialet al over 3 milioner g ade

seere Skandinavien.

Husk at stemme Tv6/Playboy TV ind i din lokale antenneforening.

TV6/Playboy TV koster kun 3,50 kr./md. ekskl. moms.
Alle udsendelser har dansk sDeak eller danske underlekster.

VIASAT



ER DIN MODTAGELSE I UORDEN?
Hør du et problem med
ai mod.tage,
er d.er forstyrrelser i
billeder eller lyd.?

Forsøg da følgende,..

Undersøg om din nabo har
samme proDlem.
Hvis det er tilfældet, er det io nok
antenneanlægget, der er fejl på.
Fejlmeld da til Servicefirmaet.
Er der ikke fejl hos naboen,
u ndersøg da. om forstyrrelserne
rammer alle kanaler, eller kun
nogle få.

IAC Antennesystemer
Hovedgaden 59
4490 Jerslev Sj.
Tlf.59 56 r5 70
E-mail jac@jacnet.dk.

Har du vi.d.eomaskine ell.er
SeIe ctord.eko d.en kan d.u
forsøge følgende:
1'ag antennekablet fra vægstikket
ud af videoen/Selectoren og sæt
det direkte til antennestikket
på tv-appalatet.
Er fejlen lbrsvundet, er der noget
i vejen med din video eller dekode-
ren, eller med forbindelsen fra
den til tvapparatet.
Er fejlen der stadigvæk, kan du
pr'øve at bytte antånnekablet ud
med det antennekabel, der går
fra videomaskinen/ dekoderen
til tv-apparatet.
Langt de fleste fejl ligger i disse
forbindelser.
Er der stadig fejlpå din modtagelse.
karr du kontakte servicefirmaet JAC
A n rpnnpcvcrprnar

Bemærk:
A n ten nela ugets service om[atrel
forbindelsei til og med før'ste
stikdåse i din bolig.
Fejl i efterl-ølgende insrallationer
rettes gerne af servicelirmaet, men
da efter regning direkte
til forbrugeren.

Hvis du under grave-arbejde i haven
har beskadiget -dit 

an ten neind fØ
ringskabel, vil du ligeledes direkte få
en regning for udbedring rffellen.
Servicefirmaet kan kontaktes pr.
brev telefon eller e-rnail:

Servicefirmaet har tilkaldevagt hver
dag uden for arbejdstid fra kl. l6 til
kl. 2l,samt i weekenderne
fra kl. 9 til kl.2l.
Det hjælper teknikeren til en
hurtigere.fejh etning, hvis du beskri-
ver, hvordan forsryrrelserr ses. hvilke
programmer der forstyrres, og hvor
ofte for styrrelsen forekommer,
samt hvad du selv har gjort for at
finde årsagen.

Servicefirmaet vil derefter kontakte
dig for nærmere atiale lbr at
afhjælpe fe jlen.

Har du video, er det derfor en god
ide at optage^det forstyllede pio-
gram, nlens lorstyrrelsen loreko m
nrer, og vise den til teknikeren fra
servicefirmaet.

Antennelaugets meddelelser om
fejl på antenneanlægget, eller om
pla nlagre afbrl delser. b ringes på
infokanalen på VHF-kanal 6, lige
efter billedelne med navnerre på
bestyrelsesmedlernmerne
- samt på tekst-tv på side 110.
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ONSDAG DEN T7. MARTS 2OO4 KL. I9.OO
I KALUNDBORGHALLENS TEATERSALEN
(Indgang fra Torvet)

?ff ;;y:"yå;!;#"rsemtins:

A.Valg af dirigent'

'ff tsfil'ff lååiiåll#f#|3use'ls

C. Aflæggelse af regnskab'

iiltt.tåU*tf"*tl*t*t*ror.medrernmer

E. Indkomne forslag'

; t*-;.*-*t*$i:'**u ogiurige år

-.ritåfri""il#ti"","medlemmeroei 
l

ff.Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse

I I. E o"ntu"lt



ANTENNEIIIUGS VEDTÆGTER
l.
I-augels navn: Kalu n d bo rgegnens tur te n nelauS.

Largels hjemstcd: Kalundborg og ODregn.

2.
Anrennelauccl' ior Inål er.r (il!eicl,Inse fællFsan-
Lennednlæsior F.alundb','a oa ril\rodFnde lornnru'
ner os derc'frer våretage drilre-n afånlægger.
Hi' uJnter lan lællpsantenncrnlæggpr ar\ ende\ ril
lorDridliirB r'i,lle andrF iormer tor konrrrrrnilarion.
Artcnneiniduger rnå i) lc påLJge wg dndre opBarcr
end til opfyldcl\e i,f foflnålet.
I auscr lan rusinnFrc nrFd .rrdrc rn(. n1cfo'eningFr.
I usionen skalrpdr:lcr'' ni en RFr)eralior.arrlils
Drpd ,.rmme flerr al iorr't rærii' nl *ndr ing al varl
rægrern€.

3.
\om urcdlem lrn opraAe\ culr\er Inile for der om'
raile, på l)! ill.t d,- lurilrEBer oprellelse'rilladel\c.
lnhver inden fofdel ovenfbr nævntc område har
r'r ul medlen)\clilr oe lrl.lurnrns på ldrraPl' rilrrl
nver rid qældenJr bc'ienrmelser. iu, rå ildr rnlæg-
s(r' I aDå.rFr ai\.r Iru rshed hFrtor. oA der cr !,ko
iorni.I båHBrund Ior ar lørp riNuuring*lcdningFr
I'cm, .ålFdp-. ar rrl.lu(nrrre \dn liIdF 'ipd. Dc( cr (n
[onrd,,.e(nrne, dt rilslutrriiq.aieifl(n cr hcrdll i hen-
hold rill"usei. rrlenh\cr rid gældpndF bcr(cnr

Enhver, der er tilshritet anlægget, er pligtigatværc
medlem aflaugel.

4.
Dprool n\c'h,^Iledlemm.rn((r irliqr bidraspr.
h,rc'r;nd ril bc\r iJel.. dl drilrs- oA vpdlisch',ldijl'
.c\ojnl'Frninqer !ed drlæcsLt. Jtr. \rl. I LrdlFj
ninseier)dornnrc,'Dl'æve. ir bidrac ho. ereren lor
lrreir lircmrl. der kårr rrlslurr<r anteiinerarrgpt.
tsidrasFr [a'r.æu(r h\err år på ge|Icralfor.cmlingen
for dL'l L,hende resnskab\år
Fø.ste års bidragbetalcs ior der regnskabsåf, hvo.
indmeldelse fi nder sred.

I riUnlJr.rl mdnelpndp belalns Jl pliqriRF rdFl'er
|,l torenirrrFn l.,li be\'!,cl.en aliln:ditolbinoer'en
ril :rnl.ecE;r. nir n)edlcrrircr ted ,inhefaler brPv lral
låpr imåiFd. \ar\'l 

'il 
fl beriariae lorlrolJur. Uen

rtlnrnrc rer hår be\rfrPl\Pir. iJTrenrl Fr medlFm lore
raser indcreb i Jnlf,qqel. Nr ril.lulnirrs k.rn for.l
trrirlc.red. nrr sarnrli[e plrs(ige vdel-el og 'amrhge
lduqFrs ornlL'rtnrrgcr ved ålbrrdel\e. hcr undel
f !enrucllc.rg.oDrIorrnrnger. er berdlr. Alle årsl,i
d ra:, afgifti r, gcbYrer m. \1 er pr
rr<rrLnrng.
Lr.rnlæecpr rndl.rpr JllcrFrnF,opkræ\erer bidr"c
lnr lrvc'TeJem,il. åerer iilJullci dnlægger. Bidrfls.r
.p"ræ\ F.lio. J(r. der rt de ø\ rigc Ictere er ,rdpFgcr
til at mocllage opkrævningen.
H\ cr enlelr leipr hælrLr rnr \|| eser leiFmål us (l
lur.r lrieiu|I, n;r indberdlirs hai fundcr .red ril an'
rennerril.easet I rr de nredlernrnpr. der er til"lu'rel
dp {iJlip, r; Rorb\-Aarb\'Ar(c r,(.forcnrng- Irpl,
npkrærei. er r dcrlrgere gehyr, indril flnl.'j8tser. op-
sr.rdc' irrg Iil luld rprun, j ,'ts 860 l\l Il,/ er beralr.

5.
Ved afhændelse afsin eiendoDr ermcdlemmet lor-
DlipLcl l ar Lerale eteniuelle.kvldicF vdel\er r'rd,,'
ien"neanlæceer herunder prenricl ra\reæld pa.rr-
iieese', meå-mindrc dcr n\c ejcr 'trirrlisr oicr iul
lduscr hJr l,'t plrgrer 'ig rilJr o!(rrdge der IidligFre
nreiilern erenruellc sk'tldisF IorpliÅrel{- l..ruser Fl
bcrcruscr flldr berinq.jndrrætlen riarreet at. aiden
nuvær;rclc (jcr hc'le, der Iridrisp med cmvpnan-
cer lillauget.

6.
l-ællFsanrcirnc!nl.FsRel eie- al Jrrlprrrreli,ug.r. dcr
aftolder de dennFdl-ort'ui,dne ||deiirer ril anlæ9.
drifr ogvcdljgcholdelse.
Det enkelre medlenr hæfter ikke udover siI årlige bi
drag for nogen aflaugels forpligrelser.

UdmFldelse elle, 'l.Uu.ron af ldusc( he'c iker ilte
ri udhFralrng ar dlldclen. pligngc irrdbFralrc biJ-.i8
elleropsparct formue.

Mcdlemmernes årsbidrag indberåles på en konlo i

a.
cent'r Jtf,'r.åmtillcen pr lauc.(\ hoie,re nnr)diqhed.
Detl ordiu.erc p(rie'rlior'drt)linc ifhouu\ h\eii år r

rnar ts mined. 6rdinæreencrall;itrimlins fl nrolcl.s
5krlre\isi Kfllundl)"rs-oirrioer. Rørb\ qrhr.mri-
der 

"e 
ribby-ler\lFv o'llrråclcr. lor're sång eirer turro

ne|ls \ edraeelse I rålundbors-ornrådcr.
Den ordinærc qener"llorsaurliire iIdlJlde. df bFsr\
rel.enrred rlliiid.r Ia Jaae'vdrielidelolfllc,,!,'ci
med allqi\.1\c dl Ird oq \red Ior qLnc'rllnr'"rlllir,g.
en..arnilrrorrec|l'trbfor der lorlobuckal(rdcrår
oe budeer Inr dFi tomme||du iir e' l,enrldsr. såtrenrr
airennilarrcer dritcr cn inloflr)Jrior\kanå1.frnde'
indkaldelse samridigslcd idenne med angivelse af
dJg'ordeu .a r opl\ 'nirrgFr oIr rPBn\lflb(r\ noSle-
rar oB ror<råg nr nrsDrorag

såkemr der rettidist tilbestvrelsen er iDdkommel
lorJde til behindlinc Då cFnerdllorrJml.nsen ."hl
der i IndkJldpl.pn opl\'.ei. ilr der cr i|ldlonrDcr fol
slae til behandlinq Då qenerJllot\amlinsen.
l oislasenes indholA tsångrres i inio[anfllcn.

Daeso e,t for den ordinerc
se;e mt toÅa' n I i' I s o mfan er :
a.Valg dirigent.

b. Bestvrelsens beretring om laugets virksomhed

c. Aflæggelse af regnskab.

d. r-asrsærtelse afårsbidras for medlemmel.ne for
det løbende regnskabsåi

e.lndkomne forslag.

t.Ilrgeårvalgaffo DaDd og r uliSe år

g. VirlB dtbestvrelsesrnedlemnrer',ts
2 suppreantcr ror orrse.

h.Valg af2 revisorer og 2 supplcanter for disse.

L Eventuelt.



tl.rraordinær ge pralforsdmling atholdps. rår bF- ro,
\rvrcl\en oncler Jer. ellpr mrrrJsr,l0 q. ri,medlen) Besnrelsel er L,eslu0)il$dvsrip. nar mrndrL eL ler-gr..'\areKsrraoro'nærsene- rJ dfbe\rvrel,en er rrl sr;de. "
medlemmer;e, har bestyrelsen at foranledige den- Alle afgørel5er i bestvrelsen træffes ved almindelig
ne indkaldr snarFsr mulisr oq seneqr .J uqer efrer \lenrnrellcrldl
m od 

' 
agel\en d r beBæ a nå h eiorr, m ed dcn i begæ r titfælde af sremmelishecl er tormardens stemme

nnSen ang'vne oagsoroen. åfsøreDde.
For ekstraordinære geDeralforsamlinger gælder
samme reqlermed hensvn tilindkaldelse som for
ordinære feneralforsaDrlinecr.
Allc valq nq \cdraeel.er rler !Fd \rmnel "lcn,m(nelral med mindre ander er be\rprnr i di\.p vpdrægrFr.

Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om Iau-
gets ophæve1se kræves, at mindst 2 trediedele afde
fiemmodre ni en gcn(råltors.rnhns er tor bc.ltl'
ringen Med lrerFin ril ophæ!elce tl lduger. jrr. \ | |

Forslag, der onskes behandlct på den ordinærege'
neralforsamlins, måvære indsendttil bestvrelsen
inden den ls.6bruar.
H!er ril.lurrer hu.srand hJr in \remne. D(lle uml
d.r uan\er om bidraspr vpd udl.juirrs;jp;åofi;re
he'dle, åfeieren. Denne hrr plisr ril ar sivc lr\ er en
!elr lejer l€grrimflrion oln, ir brn er tilslutret.
Stemmerer kan dog kun udoves, hvis bidrager er

Siemmeret kan ikke udøves i henhold ril fuldnragt.
Relerdr aider på generdlfnrsamlnRcn pds\ered( uJ
Jrbejde. ardir:ispn(en. eller den hin bem\ ndisFr
herril, og underskrives aldirigenren.

9.
' | åueer. ledelse lor(\tå\ ntcn bcrn rcl.c uå ; ured
lemnier |alAer sældcr tor 2 år. sålcåFs dr iler h!Frl
;r nå den ordrnære peneralfor,Jmlinq !irlce, hell
holdsris 4 oc J medlemmpr. RælkeløTcer åleørc. -
hor Irel Ira $,.ercr og fur nrrnrl før rie eJnivcd
lodrræ) ning cenlalg lan finde sred.

Iauger regne.atformnudrn iforbindel.p med er
benvrel\e,mFdlem. Ved erh!errel.c, afhændelse oa
panl.æ(niIg at f.rrr eJend0m .arnr ved opragel.e ai
lånIeqne.lauser dler flFrralatbe,ryrFl\en\mcd-
lemmir. Irtura-f cn rlalvære entcr fr,rrnandcrr urtr

Der kan ydes honorar til nredlemmer afbest_vrelsen.

Udtrcderet medlenl afbestyrelsen mellem to gene'
rdllbr,amlinqer, indrræder den \llpplednr, der vålql
.om I supplianr Deir indrræde aå irdrræder i din
udtrædendes valgperiode.

94,
Indtil den ordinære generalforsamling i200s består
bestvrelsen afg medlemmer- Iiormand oq kasserer
vælg'es afde medlemmer, der ertilslutteidel tidlige'
re Kalundborseqncn, AnrennelauR cfier dcn hidri.
dige rurnur jli \81. Fornranden og lar,rrcren ideu
ridliqere Rorbv-Arbv qnrennelorcnrnq oq i den 

'idli.eere-Ubbv l, rilcv Anrennctorcnrns irid(iæder lra I

januar2003 ibestyrelsen. De resterende 3 medlem-
mervælses afde medlemmer der tilsluttet det tidli
gere Kahrndborgegnens Anlennelaug.
Efter lodt|ækning afgåf dt bestvrelsesmedlem ved
den ordinære qenerJltor.åmlinR | 200.J os rn i 2004.
CcnvalB kan linde sted.

Nærværende -( 9a bo(falderved den o.din.ere ge
neralforsamling i200s, hvor der sker valg afs basty-
rel\esmedlemmer. rder !dlsatlormand ns lå.sere'
sker efrer hid(idrs turnus.

Bestyrelsen forcrcn afden seh autoriseret protokol
over sanxlige tbrhandlinger og besluininger
Bcstvrelsentræfferved enforretninesorden nærnre-
re b;srenrmelse nh sin |,nkrion '

tt.
Laugets regnskab revideres af ro ai generaltbrsam-
lirrRen blrndl medlemmerne \i,lsre reri$rcr.
flcii5urcrn( !ælges for ct år fllgangen.
Laugets regnskabsår går tu l. januar til 3t. deceDr-

Evcntuello revisionsbemærkninger indfores i lau-
Sets prorokol.

t2,
Laugets virksonrhed ophorer, når dets iormå1ikke
lftngc'c t!n r.irli.e'c\ clle' othæ\ulrc \cdt.rgc..rl
B.nerfl llor..rlDlirsFn i o\ Frerl\.reIl|llel.e rnpd rF-
slerne iS 8. sel\onr sen(rj,lfnr\rrrr'Irsen h r tcJr,l
gcr ophavel\e i nre(ttor dl\ 8 lar ophævpl.p lor'r
li|lde srcd, nir snorA\nr;ler er li'rclJer ,Jmrlp,
rnrdl, mmcr red, n irl hr pn prkFI rirpdlFrr {.rirrlis
retlei henverrdelse fra bestyrelsen. Inden l4 daEe ef
rer hcnvcndclscDs ais€ndclse kan nredlennerne da
.l.rilrliar Ineddele dere..r illrnq Irl ^ph.Frcl.cn.Onhtcvclre|l nr*1r l,,r Bodlciidr rir 2/J l]l dp alsi\-
ne srenrnrer gar rno nerror.

rå dpr geuprl]lior.dDrlirg. l,!or e|ldelig oplrætcl.e
\ker vælgc,cr lil!idJ'ioI\uJ\.llsp.\ lrredle|n rcr.
der skal l'ofestå lausels ah it lins.
l-rcnluell o\errlud. cftcr .I ållc laLrgcrr tofphgrel.cr
erdælter.lordple' liSeligr mellenr de pi nphor{rrrl-
PUnkter ! icrenrle medlenrnrcr

Såle.les uedtaRet på ekstaordin.er
se,rc ra lfo rsn nl I i,i s i Ka I u,t d bo rshi I I e n,
.lcn 24- I O.2OO2.

Niels-lørgen liæ11e. (formand)

Svend Clausen. (næstformand)

Henning B. Obsen. ikasserer)

lltteAlbr€t. (sekrerær)

lørn Æmdal. (besrvrelsesmedlem)

Cars.en Riisgaard. (bestyrelsesmedleI))

Ruben Lock€, (bestyrelsesmedlem)



ET FREMGANGSRIGTÅR FOR
Kølun db or ge gn e n s Antennelaug

Cenelrl[orsirrrlirtgerr a [h oltler iit i
Kalundbor g Hallenres Teatersai,
rrrcd indgrrng Ita lbrt et. ottsdag dett
l,. nrrlLi kl. 1C.00. Dcr skal lofeta
ger irl\lpnl r irg unr b lrrnd t artelet
rrogle r cdLiegtirertdrittget og folslag

",i"flt n\'t a rs D rcr rit f.j.

År.age n til.lt gct rc tr lf, r r.a tnlitt gett
igerr i rrr ltoldcs i Kalrrrrdborg, er. at
det ikke rrl trtrligt fot o. at få plads
i Hr idcLrrk lrirllert dett ottrkede drg,
idet denne hal sotn bekentlt benYt-
lc\ |lreAel lil \porl, ()u \alede\ ikle
var lerlig pri dc dage r i ltavdc tr rulig-
lred lor ri. Iroltle gerteralfot'.rrrrlirt(.

Når drr kornmer til genetalforsam-
lingen, vil det v:ere nØdvendig at
lrave gvldig Jcgitirraliurl prrat, dct
\ il \ige. er tcn en PBS- cller tirr)k\ lt-
rering lbr beurll atttcnttelridrrg eJlct
lorolcgitirnirl ion tned ltrlre.'.e:rngi-
vclse, ekser.npe h,is et kørekort.

Der udleveres et antal nunllllerede
.renrrncsedler', rnert dct ka tt kun af-
Elives e-n stenrne pr. husstand ved
hver alstemnlng.

Vetl ae rtetr llotsi rr rlirt gett vil an ten -
nelrrirgct give eleJtrgct:itc adgartg til
at ll udle\eret øl eller sodavand el-
tef cget onske. Der bliver ved ind-
garrgerr i tirlbindelse med kontrol aI
iiredlerr r.,kbet udleveret en bon,
der giver ret til at hente maY to øl
eller vand pr. deltager.

Da r.:cneralforsamlineen foresåI i re-
rreÅa lerr, er der ikkåpstilleibo rde,

dette også fbrdi vi ikke i lbrvejen ved
Irr ul rrol delLaitelrerr blircr', op, loldi
r i gclrre r il rrrrdgå dcr lamosello'
dci op'torl .,idsie år. dil \ i Inarte lrd-
sætte den ordinære generallbrsanr
lirrg. fordidcl ikle riir plad' tilalle,
deiønskedc at deltage!
Vel modt den 17.03.2004 kl. 19.00

FøIgentle er på ualg:

FORMAND:
Niels førgen Trælle

BESl'\'RELSESMEDI,ENlMER:
Niels Bentsen,
Iørn Almdal

SU PPLHAN'I TIL BLSI-\'RELSEN.
Torben førgensen
REVISOR:
Niels Paaske,
Sune Sjøtlerg

SUPPLEAN II]R TIL RE\ ISORI]R:

Per Nykjær,
Peter Herman



KA.NET
runder de 1000 brugere

I skrivende stund er vi ved at runde
medlem nummer 1000 hos KA-NET.
Så det går rigtigt stærkt nu. Flere af
boligselskaberne inden for
Antennelaugets område har nu fået
ornbygget an I ennet ilslu tn ingerne.
så det ikke alene er muligt at få val
Aet imellem flere progra m pak ker,
men der er også blevåt mriligr at la
en bredbånds-internet tilslutning.
Hos KA-NET satser vi på kvalitet og
forbindelse for pengene. Deribr el
K -l\EI OgSa SærOeles KonKulleltce-
dygtig på priserr [or InLernet, set i

forhold til teleudbydere, der tilbyder
Internet på kalundborgegnen.

Sådan mener vi at det skal blive ved
med at veere, at KA-NET altid skal
være billigst og bedst, så langt det er
muligt.
KA-NET tilbyder i dag I Mbit
Internet til alle medlemmer af
Kalundborg-egnens Antennelaug for
den særdeles attlaktive pris al kr.
I99,- pr. måned. Det inkluderer bl. a.
frit brug af Internettet hele døgnet, 2
e-mail konti og adgang til en af
Danmarks stØrste News Servere.
Vores Newsserverforbindelse er selv-
følgelig med fuld hastighed hele
døgnet og ikke med begrænsninger
som f. eks. hos en afvores store
gamle teleudbydere. Du kan checke
din e-mail konto hjemme via en
webrrail. En rigtig god og
praktisk ting, hvis du er på skiferie,
solferie, eller bare er ude og rejse lidt
væk h jemmefra.

Sammenlignet med andre antenne-
foreninger føler vi, at vi er godt med.
Vi kan tilbyde de samme eller bedre
services til en billig pris. Det skyldes
i høj grad, at bestyrelsen fra starten

valgte at Inteflretdelen skulle ligge i
foreningens regi istedet for, sonr
man har gjort i nlange andre anten-
neforeninger, at få en ekstern udby-
der til at administrere Internct-
tilshitningen. Det konrrrer ihøj grad
nu alle KA-NET medlenmer til go-
de, fordi Antennelauget hele tiden
tbrsøger at forbedle driften af
Ir) ten ret, til derr sa rr rrr re lar e pri:.
Det el osså slædelipt ar flele srole., t .v .

vlrKsomneoer I vorcs oltlraoe nar
valgt at brr-rge KA-NET sorr tilslut
n ing lil ltientnrerrlleidsgllad. [ol tle-
res iredalbejdele. Dåt ir alrså og'å
anraklivl fol liluraer at lå en billiqe-
re In rerr ret [orb in delse og ra rr L id i'f
stØtter de.io lokale initiativer. Det
syntes vi er et godt træk.

Om 2 måneder. nemlig den L rraj.
kan KA-NET l'ejre sirr officielle 2 års
[ødselsdag. Sider starler) for krtap 2
år siden er der blevef filsllrttet
mange nye til KA-NET, i takt med
udbygningen af Antennelaugets net.

I dag står vi med et fuldt udbygget
fællesantenneanlzeg med stor kapa-
citet til internettilslutninger via an-
terrnekablet, hvor alle tpå rrær Iejere
i nogle enkelte troligselskaber) har
rnulighed fof at blive tilsluttet
bredbånd hos
KA-NET.

Internetudvalget



9 - Forestillinge n
Der er film hver aften på TvDanmark 1,

hvor vi i løbet af zoo4 bl.a. sender
Swordfish, The Mexica n, Mumien,

Wonderboys og The Nutty Professor ll.

Stem på TvDanmark 1
-" :'iIrur: *H *i:*t'.t i *-rrrrdt:lrsåc$*ss*

fir fI-;

Internationa I

fodbold
TvDanmark 1 byder på fodbold fra
to af Europas bedste fodboldræk-
ker; den spanske Primera Division
og den tyske Bundesliga.

\å
IVUANIIARK



OVERSIGT OVER TV- PROGRAMMER
på Kalundborgegtens Antennelnug FæIlesantenne, 0 1.0 1. 20O
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TAKSTER FOR TILSLUTNING
til Kølun db o r ge gn e n s Ante nnelaug

Med Ka-net
har du bredbåndsforbindelse
til internettet døgnet rundt
til en fast pris.
Ved køb af en hub eller switch
kan du tilslutte flere computere
i samme husstand,
Tilslutningen ctableres via en
router, som alene leveres af
Kalundborgegnens Antennelaug
sammen med op til 10 metcr
antennekabel.
Routeren kan tilsluttes telefon,
så du får mrrlighed for lP telefoni.
Derved kan du telefonere gratis
med alle andre mcdlemmer, der
har en router.
Det meddelte telefonnummer
kan aendres til dit eget nummcr
mod betaling
afkr. 150,0O.



ET ÅR ER GÅET EFTER FUSIONEN
AF DE 3 ANTENNEFORENINGER
Kalund_borg Antcnnelaug, Iibbv-lerslev Antennefbrening og
Rørbr-Alby \rrterrrrefolening, sonr i dag lretlder
Kalu ndbo rgegn en s Antennelaug.

Sonr ticlligele lirrnranci lil tlbby-Jerslcr'Åntcnnclirrcrring, kan jcg krrrr
si!ie, at dct var tlcn rigtigc losning lbr dc 2 srnå firrcnirger'.
Vi havdc aldrig opnået et såclant rrclbrrcl af Plograrrrrner, og slet ikke til
clen pris, sorr vi hal i clag, og slet ikkc nruligltcclcn li)l ct Ilurtigt intL'fnct
til neget konkurrertce dvgtiil pns.

Iefj tror, dcr llcr)cr.clt cr nrcgct stor tilll-cdshcd rrecl sarnnren llegn irger.
I)cl cr i hvcrt tald, h,,'ad jcg hnler', ni'rl jeg konnrer nrnclt i rrrles
lokalorrriiclc,. I)et el jeg piiL rrecllenrnrcrltcs vegrte rttcgct glatl lilr.

Jeg håber delbr t'igtig nnttge uil kontrtrc ti 1...

generalforsamlingen
ONSDAG DEN T7. MARTS 2OO4
i Kalrrnclb<rlg flallerrte l:l?t)111ti1tg Ro(tt

Udgivet i
marts 2004 aft

KAI,UNDBORGEGNENS
ANTENNELAUG
Oplag:9.OOO

Layout:
Mads Friis
Tegnestuen,
Ka'iundborg Folkeblad

tryk:
Holbæk Amts Bogtrykkerrig
Redaktion:
Per Kruse,
Mogens Havmølle,
Carsten I{ansen,
Flemming Røen
Niels-Iørgen Trælle
(ansvll.J.

Forsidefotor
Kalundborg fiskerihavn
Per Kru,se@



I
Åtr

Tv til hele familien
Digitalt tv med Selector
Er du interesseret i at få et bredere
udvalg af tv- og radiokanaler med lyd
og billede idigital kvalitet, kan du
med fordel anskaffe dig en digitar-
m odta ger og et Selector-abonnement.

0u l(an abonnere på en ræl(l(e forsl(el-
lige programpakl(er med netop den
type tv- og radiokanaler, der interes-
serer dig. Vælg mellem sprogpal(l(er,
film, ku ltu r, action, underholdning
og meget mere.

5e e.tor forudsatter, ir du er med em af lG undborgegnene
anteffe iug tn digira modtåeer {.ner r.295 (r ved 5amridie
oprettese af cn progråmpJr(eogl.595 (r uden proerrmD.kl(err
samt ct åf Bt kortgebyr på t99 (. (03,04)

Derfor Selector:
. Et bredt udvalg af tv og radio fra det

meste af verden
. Billede og lyd idigital kvalitet
. Ægte 16:9
. Danmarks største, mest avancerede

TV Guide

Ønsker du mere informatjon eller at
bestille Selector, l(an du besøge vores
hj em m esid e på tdckabeltv.dk eller
ringe på 80 80 40 80.

Kabel TV
kom ninærmere
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Vasar Sporl 2 fok!serer pa lodbold. kampsporl og molor
sport, og v ser som den enesle kana i verd€n saml ige 125
Champions League-kampe. Der bliver iransm ss oner lra
alle l5 K1-stævner igråndprx seren med bl.a. Mike Tyson,
rransk lodbold, Æresdivis onen og engelsk I d v sron Og !

hele sæsonen kan du nyde Nascar-drønet hver sondag.

På Vasal Sporl 3 er der dømi ren noslaLg D! får a e de
gyldne øjeblikke fra sporlsh storen.4o års FA Cup'lina-
ler. po.træller al de slørsle k ubber, 50 års Grånd Nai,onal
Steep echase og de 100 største boksekampe i h storien:
Sugar Råy Leonard. Lany Ho mes, Muhammed Ali.

Husk at stemme Viasat Sport 1,2 & 3 ind i din lokale antenneforening

SPAR 58o/o!
VIASAT

Viasal Spo.t 1,2 og 3 kosref kun ki 4,75 pr, kanal, men du lår alletre kanalerfor kr' 5,95 iall (ekskl. moms)
viasai SDort t senderfra 10,00-02.00, Viasat sporl2 og 3 fra 12 00 tij02.00.

ffiffi mffi
Viasat udvider på sportsfronten med
to nye sportskanalel
Vasal sender io nye sportskanaler i l!1len og kan lra nu I

byde de sporlsgale seere Viasal Sport 1, Viasat Sport 2

og Viasat Sport 3. For Viasal hand er !dvidelsen om al g ve

seerne tuld valula. Vasal kober s1ærkl nd og har nu sa
mange retl gheder. al en sportskanal simpe lhen er to lor dt.

Viasal Sport I præsenlerer samme suver:ene program som
det gam e Vasat Sporl: Golf Irå Elropean og US PGA Tour,

A-VM i ishockey, enge sk L,ga C!p, Landspokahurner ngen

Fu,olFdq. " od.hpro"lloq J e o- goo- n "qdsiro,oq "a. F'
med Det' bare lodbold Champ ons League lvla og
Teelrme i sp dsen. Herl! skå l:egges lidskørs erne lra DTM
med Tom Kristensen del nye cykemagasrn L Elape'og
British Open.


