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Henning B. Obsen
KASSERER

Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk

Niels-Iørgen Trælle
FORMAND

Mail: formand@ka-net.dk

Alle telefoniske
henvendelser:
Tlf.59 56 15 70

Stejlhøj 23
44OO Kalundborg

Kalundborgegnens
Antennelaug er en

forening og ledes som
de fleste foreninger af en

bestyrelse valgt på
generalforsamlingen.

Mogens Houmølle
RØrby

Per Kruse
Kalundborg

Flemming Røen



LEDEREN /"*
Med dette nummer af Antennebladet vil
jeg på egne og bestyrelsens vegne, lidt
sent, Ønske vore medlemmer godt nyår
og takke for den fremgang, der også kom
til at præge 2010. Vi ser fremgangen som
tegn på, at vore medlemmer er tilfredse
med at være med i Antennelauget og der-
for også anbefaler andre at blive medlem.
I året, der gik, har vi jo også udvidet til-
buddene til at omfatte mobilt bredbånd,
og vi har uden prisøgning sat hastighe-
den på vores internet i vejret, så vi nu har
20l2Mb. til rådighed. Nu kan du således
få alt inden for tv-signaler, internet og
telefon fra os.

Desværre fortsætter prisstigningerne på
tv-programmerne også i år. Grundpakken
stiger fra 75 til 100 k. pr. md. Dette skyl-
des, at TV3, DK4 og Kanal 5, som er beta-
lingskanaler, på grund af ny lovgivning,
nu må placeres i grundpakken, selvom
det er betalingsprogrammer. Dette mær-
kes især hos de lejere, som indbetaler
grundpakken sammen med huslejen til
deres udlejer, hvor antennebidragets del
afhuslejen vil stige.

Ændringen i loven er sikkert lavet, fordi
TV2 til næste år også bliver betalingska-
nal. Hvis ikke der måtte placeres beta-
lingskanaler i grundpakken, ville TV2 ikke
kunne blive i grundpakken fra den
r.r.2012.

Mellempakken og fuldpakken falder lidt i
pris, da betaling for TV3, DK4 og Kanal 5

er flyrtet til grundpakken.

Til dem, som alene har modtaget grund-
pakken, kan det oplyses, at de ikke har
betalt for TV3, DK4 og Kanal 4 i år 2010.

Fra den 30. november 2010 har du hos
Kalundborg Antennelaug fri adgang til I I
HD kanaler - uden at det koster ekstra.
DR HD har været tilgængelig i grundpak-
ken siden januar, men grundpakken bli-
ver nu yderligere stJ,rket med ZDF HD,
SVTI HD og Kanal 5 HD, mellempakken

med 6'eren HD (Pr. 1. januar 201l) og
TV3+ HD. Fuldpakken bliver sfy'rket med
Nickelodeon HD (pr. 1. marts 20ll),TVz
Film HD, TV2 Sport HD, Eurosport HD og
Eurosport 2 HD.

HD-kanalerne ligger frit tilgængeligt,
hvilket betyder, at har du et fv med D\ts-
C tuner og MPEG4 dekoder eller en
YouSee HD-boks kan du se kanalerne
uden kort.

I bestpelsen tror vi, at de mange ukode-
de HD-programmer vil være attraktive for
vore medlemmer. Desværre var det kort
tid førjul 2010 nødvendigt endnu en
gang at fl1tte rundt på programmerne.
Det er klart, at vore medlemmer bliver
ærgerlige, fordi mange må betale for at få
lagt programmerne ind på de rigtige
pladser igen. fusagen til de ændringer,
der kom før jul, var, at der skulle skaffes
plads til nye HD-programmer.

Ændringerne berørte alle, også vores
Ieverandørs egne kunder. Samtidigt var
det nødvendigt at skære ned på antallet
af analoge programmer. Det er en udvik-
ling, vi har kunnet forudse, men som er
skærpet yderligere, idet der efter beslut-
ning på EU-plan skal fjernes 10 kanaler i
det frekvensbånd, der hidtil har været
anvendt til tv. Vi håber, at vore medlem-
mer i stedet vil være tilfredse med den
forbedrede billedloralitet og det forøgede
programudbud, der er resultatet afover-
gangen til digitalt w.

Vi ønsker dig hermed god fornøjelse med
dit tv fremover.

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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ORIENTERING FRA KONTORET
STEITHØI 23
Omlægning af tvkanaler, et
skældsord hos vores medlemmer -

og så to gange på et år. Vi forstår det
godt og beklager meget. Som nogen
siger til os: Hvorfor kan de ikke bare
blive liggende, hvor de er? Hvis det
var muligt, ville vi ikke ændre På
indhold og placering.
Opgraderinger, reparationer og nye
tiltag med mere sikkerhed og mere
valgfrihed indbygget er fors$rrelser
i starten. Målet i sig selv er fanta-
stisk. Det har vi set med digitalise-
ringen af tv og også med den sidste
meget voldsomme opgradering af
ka-net, internettet.

3 sendestandarder på en gang. Hvis
vi forholder os til fuldpakken, sen-
des 50 digitale kanaler ukodet i
standarden: DVB-C, MPEG2. Af de
50 sendes 10 stk. også i standarden:
D\ts-C, MPEG 4 (HD) samt DR HD.
Af de samme 50 kanaler sendes 34 i
standarden: analogt. (Dem med fre-
kvens i programlisten).

Flere HD kanaler og færre analoge.
Det vil være udviklingen sikkert
over de næste 3 år. Målet er, at alle
de kanaler, som udsendes i grund-
mellem- og fuldpakken digitalt,
også skal sendes i HD standarden.
Hvor meget og i hvilket tempo, der
skal reduceres i de analoge kanaler,
for at give plads til HD kanaler, det
må tiden vise.

Far jeg rabat, nar jeg ikke kan se
alle kanalerne analogt? Nej, rabat
får du ikke. Du får tid til at spare op
til et ny moderne tv som kan det
hele. Dem, som har købt lige efter

digitaliseringen, har ofte betalt dyrt
for et tv, som ikke er tidssvarende i
dag. De, som har ventet, må mangle
lidt kanaler, men de har ikke haft
sort skærm endnu. Du bestemmer
selv hvornår du vil kunne se alle
kanaler. I dag kan det gøres for
under 500 kr. med en boks.

I har lovet, at vi ikke skal skifte w'
når vi er på fællesantennen. Ja, det
er rigtigt, og sådan er det jo stadig-
væk. Som vi også lovede, vil udvik-
lingen dog Iigge på det digitale.
Derfor ses det store udbud af tv
kanaler digitalt. Udviklingen stop-
per ikke for at tilgodese analoge tv
apparater og andet analogt udstyr.
Dem, som ikke har fællesantenne,
fik sort skærm den 1 november
2009. Medlemmerne på fællesan-
tennen kan stadig benltte analoge
tv, dog med et reduceret antal kana-
Ier. Antallet af digitale kanaler er
vokset og vil sikkert stadig gØre det.
Forhåbentlig er en overgangsperio-
de bedre end ingenting. Mange med
egen tagantenne rammes igen i år
2012, når der slukkes for det digitale
MPEG2. Dette gælder IKKE for
medlemmerne på fællesantennen.

Digitalt til Analogt :vlIS optager -

DVD optager - Billedrørs TV og
Fladskærme uden DVB-C tuner.
Hvad gør man for at se og optage
digitale kanaler på analogt udsty'r?
Det samme gælder for det hele.
Anskaf en digital boks. Der er ikke
noget krav til, at det skal være en
HD boks med kortlæser og harddis-
koptager fra YouSee. Det sidste, jeg
kender til fra reklamerne, er en



Denver digitalboks D\ts-C MPEG 4
til under 500 kr. Boksen er uden
kortlæser og optager. Den kan fint
levere alle 50 kanaler fra grund-
mellem - og fuldpakken samt de 11

HD kanaler, som jo også sendes
ukodet. Boksen kan tilkobles med et
scart stik, når det er til analogt
udsty'r. Findes der en HDMI ind-
gang på din fladskærm, benlttes
denne. Scart er analogt. HDMI er
digitalt. Du kan godt koble flere
enheder til boksen på en gang, men
altid kun en slags kabel mellem
boks og det enkelte udstyn, som sæt-
tes til.

Fritvalg - hvad er det? Fra april /
maj 2011 er det nok med grundpak-
ken, hvis du vil sammensætte din
egen tv pakke ud over grundpakken.
Dette kræver nødvendigvis en boks
fraYouSee med kortlæser eller et tv,
som har sin egen kortlæser. Der er
ikke så meget nyt i det, udover at du
ikke mere er tvunget til at beholde
mellempakken for teknisk at have
adgang tilYouSee butikken med frit
valg. Vi forventer os ikke så meget af
det, da det stadig vil være det billig-
ste at købe tv programmerne i en
pakke frem for at købe dem enkelt-
vis. Det begrænser også de selwalg-
te kanaler til et tv med mindre der
betales for flere kort.

Kalundborgegnens Antennelaug og
YouSee. Nogle tror fejlagtigt, at
YouSee og Kalundborgegnens
Antennelaug er et og samme. Det er
det absolut ikke. Kalundborgegnens
Antennelaug er en antenneforening
med egen økonomi. For at vi kan
levere betalings programmer, skal
der indgås visningsaftaler med hver
enkelt program udbyder samt afta-
les pris. Der skal også udstyr til, som
skal vedligeholdes og skiftes til nye

standarder. En anden måde er at
købe det hele samlet gennem en
fiberforbindelse. Det er sådan, det
fungerer nu medYouSee som leve-
randør. Så bestemmer man jo ikke
noget, siger nogen. Man bestemmer
ikke over sammensætningen af tv
programmer, men det gØr ikke så
meget, da alt er tilgængeligt i en tv
pakke- og eller enkeltvis. Det er ikke
nødvendigt at mangle noget, når det
hele er til rådighed. Hvad med
afstemning? De mange penge kan
bruges mere fornuftigt. Sidste gang
viste det sig sjovt nok, at dem, som
bor i Kalundborg og omegn, ikke er
så forskellige i forhold til de 1.2 mil.
mennesker, som ser tv leveret af
YouSee. Ædrig har der været så
meget ro omkring tv kanaler som
nu, hvor vi har det hele samt en
masse HD kanaler ud over de ll,
som er med i tv pakkerne. YouSee er
en ganske god løsning, sikkert den
bedste på markedet her og nu. Æt
hvadYouSee har i tilvalg er også til-
gængeligt hos os. Alt bestilles og
afregnes direkte tilYouSee. Dette
gælder sehfølgelig ikke tv pakkerne.

Nye priser for TV pakker fra den l.
januar 2011. Intet er gratis, heller
ikke at se tv. Dog er der den lille
glæde, hvilket vi er lidt stolte ai at
når tv pakken leveres gennem
Kalundb orgegnens Antennelaug o g
ikke direkte fraYouSee, så spares der
faktisk en del.
Grundpakken direkte på etYouSee
anlæg, pris pr. tn:2.268,00 kr. Den
samme grundpakke gennem
Kalundborgegnens Antennelaug på
vores eget anlæg: 1.200,00 kr. pr. år.

Grund- og mellempakken direkte
på etYouSee anlæg, pris pr. år:
3.708,00 kr. Den samme grund- og
mellem pakke gennem



Kalundborgegnens Antennelaug på
vores eget anlæg: 2.586,00 kr. pr. år.

Grund- mellem- og fuldpakken
direkte på etYouSee anlæg, pris pr.
år: 4.908,00 kr. Den samme grund-
mellem- og fuldpakke gennem
Kalundb orgegnens Antennelaug på
vores eget anlæg: 3.782,00 kr. pr. år.

Hvis du tænker, at der nok lige er et
eller andet beløb ekstra. NEJ, det er
der ikke.

TV3, DK4 og Kanal5 er med i
grundpakken. Dette gør grundpak-
ken attraktiv i forhold til det, som
kan modtages på egen antenne. TV
3 kan alene ses på kabel tv eller
parabol, ikke på egen antenne.

Mellempakken og fuldpakken falder
lidt i pris, da betaling for TV3, DK4
og Kanal5 er flyttet til grundpakken.
Dette ses mest hos de lejere, som
indbetaler grundpakken sammen
med huslejen til deres udlejer, hvor
antennebidraget sammen med hus-
lejen vil stige med 25 kr. pr. måned.

Opkræmingen for mellempakken
alene til Antennelauget vil falde fra
369,00 kr. til354,00 kr. pr. kvartal.
For fuldpakken (inkl. mellempak-
ken) falder beløbet fra 663,00 kr. til
653,00 kr. pr. kvartal.

Pakkeskift til mindre tvpakke kan
ske med 2 måneders varsel til
udgangen af kvartal. Første mulig-
hed for nedgradering er således den
1. juli 2011. Antennelauget skal
modtage besked senest i april2011.
Dette gælder uanset om det er års -

eller kvartalsafre gning.

Til dem, som alene har modtaget
grundpakken i år 2010, kan det

oplyses, at de ikke har betalt for
TV3, DK4 og Kanal 4 i år 2010.
Derfor tillades det, at Kanal4 bytter
nlads med Kanal 5. SBS net vil have
deres hovedkanal ned i grundpak-
ken, nu hvor de fremover modtager
betaling for kanalen i grundpakken.
SBS net udbyder Kanal4, Kanal 5,

66ren og Canal 9.

Som det sikkert kan ses i min måde
at belyse en del ting på i dette ind-
læg, så er der taget meget udgangs-
punkt i de spørgsmåI, som vi dagligt
støder på. Ieg håber, at mit indlæg
her kan give lidt forklaring til dem,
som vi ikke har været direkte i kon-
takt med. Huskl at vi er lokale med
lokal og personlig service. Det lokale
strækker sig nu helt til Kirke-
Helsinge, som er en del af os. feg
håber, at det i fremtiden vil lykkes
os at levere tv til endnu flere etable-
rede antenneanlæg. Når et antenne-
anlæg foreflndes opgraderet, er til-
slutningsprisen for det enkelte med-
lem som udgangspunkt o kr. Så har
de alt, hvad vi har.
Nyd programoversigten @ og se på
priserne.

På kontoret, Stejlhøj 23, er vi altid
behjælpelige med et svar og løsnin-
ger på mange ting.

IuanThygesen
Forretningsfører.
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For at det kan blive en realitet, har det desværre vist sig, at enkelte ind imel-
lem selv må hente det.

Jeg anviser her, hvor det kan lade sig gøre:

O Kontoret
på StejlhØj 23. Kalundborg - se side 4.

o Kalundborg Folkeblad,
reklameafdelingen.

O Kalundborg Bibliotek.

o Købmanden i Kirke Helsinge.

O TØmmerup Brugs.

o RørbyBrugs.

O Ubby Brugs.

o Ubby Bibliotek.

Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.
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Hvad sker der lige for øjeblikket?
Ka-net.dk:

Op graderingsproj ektet er efterhån-
den ved at være vel overstået, og vi
har fået mange positive tilkendegi-
velser om, at anlægget generelt kører
både hurtigt og stabilt.

Der er stadig nogle igangværende
opgaver med tilpasninger af forde-
lingsøer m.v., og der skal også skiftes
en del forstærkere; men dette kom-
mer hen ad vejen.

Om få måneder skifter vi udbyder til
Nianet og vil fra dem få både trafik og
redundante fibre til vores eget
backboneudstyr. Dette ser vi frem til
med store forventninger, og vi skulle
således ikke få problemer med "hul-
Iet ud i cyberspace".

Vi har været godt tilfredse med vore
tidligere leverandører af h.h.v. fiber
og trafik, men Nianet kan levere
begge services og tilmed til en kon-
kurrencedygtig pris, så vi også kan
holde den samme pris en tid frem-
overl

Efter opgradering af hastigheden til
20l2MBit, har vi måttet konstatere,
at en hel del af udstyret ude hos vore
brugere - typisk ældre routere - ikke
kan følge med til de nye og højere
hastigheder, og dette kan vi naturlig-
vis ikke gØre noget ved, men blot
anbefale at skifte til n1t og mere
moderne udsty'r.
Der er i den forbindelse ofte misfor-
ståelser om, hvilket udstyr der tilhø-
rer foreningen, og hvilket der ejes af
bruger, og hvad vi som udbyder er
forpligtiget til, og lad mig derfor her
fastslå flg.:

os udleverede kabelmodem af
fabrikat: Cisco, model: EPC-3010.

o Til hver kunde tildeles 6n ip-adres-
se, og der kan ikke tilkøbes flere
ip-adresser.
Ønsker man at tilslutte mere end
6n computer, eller ønsker man at
køre trådløst og/eller ip-telefoni,
skål der tilsluttes en router til
vores kabelmodem, og denne rou-
ter skal kunden selv anskaffe.

o Æt hvad I som kunder tilslutter af
udstyr til vores kabelmodem er og
bliver jeres ejendom og ligeledes
jeres ansvar - herunder routere
med eller uden trådløst internet
og/eller IP-telefoni.

Vi råder og vejleder naturligvis gerne
i et vist omfang, og i enkelte tilfælde
hjælper vi da også med at konfigure-
re f.eks. trådløse routere, men den
slags opgaver 6r altså ikke forenin-
gens ansvar.

Foreningens hjemmesider:
Vi er ved at omstrukturere vores
hjemmesider bl.a. med henblik på
lettere vedligehold og Øget selvbetje-
ning, og i den forbindelse vil vi på
sigt helt nedlægge vores antenneside,
vores intranetside og vores telefonisi-
de og samle alt under vores hoved-
portal http : / /wr,t'w.ka-net. dk/

o Vi lever en internetforbindelse via Jan Fich
antenneanlæggetogslutpunktet Administrator
for en sådan forbindelse er i det af /IT ansvarlig.
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Aftalevilkar
for INTERNET hos
Kalundborgegnens

Antennelaug

1.0

1.1

t.2

L3

3.0
3.1

4,0
4,1

t.4

1.5

2,0
2,1

Generelle bestemmelserl
Tiislutningen til og brugen af Internet og

andre ydelser via Kalundborgegnens net
(Ka-net) kæver, at man er medlem af
Antennelauget. Tilslutningen følger
adressen på samme måde som Radio- og
TV -tiislutningen.
Nærværende aftalevilkår er gældende for
brugerens tilslutning ti1 Internet og andre
data-ydelser via Kalundborgegnens
Antennelaugs kabelnet. (ka-net)

Tilslutningen er personlig for brugeren og
dennes husstand. Brugeren må ikke give

andre adgang til, at beny'tte tilslutningen.
Til abonnementet hører op til max. 5 stk.

e-mail adresser.

Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formå1.

Tllslutningen:
Tilslutningen etableres via et kabelmod-
em, som alene leveres/ejes af
Kalundborgegnens Antennelaug. Der må
ikke foretages indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstailation er Ka-Net
uvedkommende.
Installationen omfatter op til 10 meter
antennekabel for forbindelse mellem
kabelmodem og antenne-instaliationen.
Skal der foretages andre ændringer eller
gennemboringer i installationen end
udskiftning af 1. stikdåse, sker dette for
egen regning.
Tilslutningen tildeles 6n ip-adresse.
Denne er en fast offentlig udbyder uaf-
hængig ip-adresse.
Dette medfører, at hvis der skal tilsluttes
mere end 6n enhed (PC, ip-telefon, m.v.)

skai dette foregå via en egen indkøbt rou-
ter. Konfiguration af router skal foretages
af bruger selv men Ka-Net vil i nogen
udstrækning være behjælpelig med dette
ved henvendelse til kontoret.

Ved brug af trådlØse netværk er bruger til
enhver tid forpligtiget til at sike dette
mod uauloriseret brug fra tredje part.

Brugeren er selv ansvarlig for at beskytte
sine data ved password og / eller firewall
(anbefales), således, at uvedkommende
ikke kan komme ind på abonnentens
Pc'er.

Brug af tilslutningen:
Brugeren er forpligtiget til ikke at anven-
de tilslutningen på en måde, som kan
medføre skade eller gener for driften af
anlægget, Ka-net eller tredjemand.
Brugeren skal følge ka-nets anvisninger
for installation og brug af tilslutningen.
Ka-net har ret til at foretage inspektion af
tilslutningen.

Feilaftjælpning:
Brugeren kan anmelde fejl eller driftsfor-
sty'rrelser på den af Ka-net oplyste servi-
ceadresse for den pågældende ydelse.

Ka-nets servicepartner vil påbegynde
aftrjælpning indenfor normal arbejdstid
uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren
begærer fejlaftrjælpning, som kan henfø-
res til fejl eller mangler i brugerens eget

udstyr, eller til brugerens fejlagtige
anvendelse af tilslutningen, betales servi-
cevederlag til servicepartneren i henhold
til gældende takster på samme måde som
ved TV og radioforsyningen.
Hvis brugeren tilslutter udsty'r som med-
fører fejl på anlægget kan ka-net igang-
sætte fejisøgning og udbedring. Brugeren
hæfter for omkostningerne til udbedring
og konsulentbistand.

Afbrydelse af filslutningen:
I tilfælde af brugerens væsentlige mislig-
holdelse af forpligtigelser i henhold til
denne aftale, er ka-net berettiget til, til

2.4

4.22.2

5.0
5.1



enhver tid og uden varsel, at afbryde bru'
gerens forbindeise. Ka-net vii dog snarest
herefter meddelelse til brugeren om luk-
ningen og årsagen hertil, såfremt et gy1-

digt telefonnr. er os i hænde. Følgende
forhold anses bl.a. for væsentlig mislig-
holdelse:

5.1.1 Brugeren undlader rettidigt at opfulde
sine betalingsforpligtelser i henhold til
abonnementsaftalen.

5.1.2 Brugeren medvirker til misbrug af nettets
ressourcer eller funktioner, herunder
spredning af virus, kædebreve, spam-
mails og lign.

5.1.3 Brugeren opsætter private seruere, foreta-
ger kontinuerlige videokonferencer eller
foretager konstant dor,rrnloadning af data,

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

5.2 Ka-Net er berettiget til at opkæve gebp
for genåbning af tilslutningen.

6.0 Betalinger:
6.1 Takster og årsabonnement fremgår af

abonnementsaftalen. Ka-Net har ret til
med 1 måneds varsei, at ændrer priser
eller betalingsform med virkning fra star-
ten af det næstfølgende kvartal.
Ændringer meddeles brugeren via e-mail,
brev, infokanalen eller på anden betryg-
gende måde.

6.2 Abonnementsprisen er en fast årlig afgift,
der betales for 3 måneder ad gangen
forud lor hver l. jan., l. apr., L juli, og
1.0kt. Første betaling gælder fra tilslut-
ningen indtil udgangen afkvartalet, hvor
tilslutning har fundet sted. Den samlede
betaling, (trafik og installation) skal til-
meldes til betaling via Pengeinstitutter-
nes Betalings Service.

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

7.0 Ansvar:
7 .1 Ka-net påtager sig intet ansvar for:
7. 1.1 Driftsforsty'rrelser i tilslutningen, som kan

henføres til normal service og vedligehol-
delse af anlægget.

T.l.2Brugerens anvendelse af tilslutningen,
eller at resultatet heraf ikke opfiilder bru-
gerens behov eller lorlentninger.

7.1.3 Direkte og indirekte tab som brugeren
måtte lide.

7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen.
7.1.5 Tab opstået som følge af manglende

adgang til tjenester elier information på

Intemet, selvom dette skyldes system-
brud eller andre forhold hos ka-net.

7.1.6 Fejl eller driftsforstlnrelser i tilsiutningen,
som kan henføres til at brugeren har
anvendt udsry'r, som ikke er leveret eller
godkendt af ka-net eller, brugeren har
loretaget indgreb i tiJslutningen.

7.1.7 De data, som passerer via anlægget og til-
slutningen. Brugeren er ansvarlig for, at
tilslutningen samt de data der overføres
via tilslutningen, ikke kænker gældende
lovgiwring.

7.1.8 At tredjemand trænger ind i tilslutningen
og destruerer, forvansker eller ændrer
data.

7.1.9 Force majeure
7.2 Ved data kriminalitet udøvet via ka-net,

vil forespørgsel fra politiet eller anden til-
svarende mlndighed, medføre udleve-
ring af brugers navn og adresse som
anført på denne kontrakt.
Brugeren skal skadesløsholde ka-net for
ethvert kav fra tredjemand, som måtte
blive rettet mod ka-net som følge af bru-
gerens brug af tilslutningen.

7.3 En part er ikke ansvarlig for misligholdel-
se af forpligtigelser i henhold til aftalen,
såfremt misligholdelsen skyldes forhold
udenfor vedkommendes kontrol.

7.4 Brugerens brug af opkoblingen sker i
enhver henseende på eget ansvar. Ka-Net
kan ikke holdes ansvarlig for skader el1er

sa'"'n ved manglende signal. Ka-net påta-
ger sig intet ansvar for uvedkommendes
adgang til brugerens data 0g systemer.

7.5 Brugeren er selv ansvarlig for alle eventu-
elle fejl og omkostninger opstået i relation
til bestilling af ydelser via Intemettet og

brug af betalingssystemer tilknyttet
Internet.

8.0 Ændringer i aftalevilkår:
B.l Ka-net forbeholder sis ret til at ændre



aftalevilkårene, herunder tekniske speci-

fikationer samt funktioner, som tilslut-
ningen giver brugeren mulighed [or at

anvende. Ændringer af tekniske specifika-

tioner og funktioner kan til enhver tid
gives til brugeren på Ka-nets hjemmeside

og infokanalen.

9.0 Aftalens løbetid:
9.1 Aftalen kan af hver af parterne skritiligt

opsiges med dn måneds varsel til udgan-
gen af et kvartal. Efter opsigelse, skal

kabelmodem inkl. Strømforsyning og net-

værkskabel afleveres før opsigelsen

accepteres. Udst)ryet sendes til, eller afle-

veres hos Kalundborgegnens Antenne-

1aug, Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis

dette ikke sker, opkræves betaling lbr
udstyrets dagspris samt 100 kr. i ekspedi-

tionsgebyr.

9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebe-

tales.

10.0 Øwige bestemmelser:
10.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres

ved retten i Holbæk.
10.2 Abonnenten opnår ingen Iettighedel over

IP-adresse, ophavsretslig beskl'ttede vær-

ker, tekniske løsninger, anlægget eller til-
slutninger, bortset fra hvad der udtrykke-
ligt fremgår af aftalevilkåLene.
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Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

$1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

s2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesan-
tenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommu-
ner og derefter varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end
til opfyldelse af formålet.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægter-
ne.

s3,
Enhver inden for det ovenfor nær'nte 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.

s4.

I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen til
anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger
ved brev har fået 14 dages varsel til at berigtige for-
holdet.

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemå1 og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenne-
anlægget.

s 44"
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af besty'relsen. Der kan ved en gene-
ralforsamling ikke fiemføres forslag om enkelte pro-
grammer til beslutning.
Bestirelsen pålægges mindst hvert andet år at under-
søge, hvilke ønsker medlemmerne har til program-
pakken, ved at afholde vejledende afstemning eller
en anden type må1ing.

Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det bestlrelsens pligt at sammensætte denne såle-

des, at der, ud over de programmer som lovgir'ningen
kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes ønsker, samt det i lovgir,ningen krævede
udtryk for alsidighed.

s5.
Ved aftændelse af sin ejendom er medlemmet for-
pligtet til at betale eventuelle slcyldige ydelser til
antenneanlægget herunder eventuel restgæld på

anlægget, med mindre den nye ejer skiftligt 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.

s6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der
aftolder 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.

s7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
pengeinstitut.

s8.
Generalforsamlingen er laugets højeste mlndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling a{holdes skiftevis i
Kalundborgområdet,Rørby-Aaby området og Ubby
Jerslev området, første gang efter fusionens vedtagel-
se i Kalundborgområdet
Den ordinære generalforsamling indkaldes af besty-
relsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser
med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen,

samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og
budget for det kommende år er fremlagt. Såfiemt
antennelauget driver en informationskanal, finder
indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af
dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgle-
tal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til besty'relsen er indkommet
forslag til behandling på generalforsamlingen, skal
der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet for-
slag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.



Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valgafdirigent.
b. Bestl'relsens beretning om laugets virksomhed i

det forløbne år.

c. Aflæggelse af regnskab.
d. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det

løbende regnskabsår.
e. Indkomne forslag.
f. I lige år vaig af formand og i ulige år valg

af kasserer.

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2

suppleanter for disse.

h. Valg af2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

i. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 7o af medlem-
merne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-

ralforsamlingkræves indkaldt af mindst l0 % af med-
lemmerne, har besty'relsen 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 hensln til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.

Alle valg og vedtagelser sker ved simpel stemmefler-
tal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om lau-
gets ophævelse kæves, at mindst 2 trediedele af de

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

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære gene-

ralforsamling, må være indsendt til bestyrelsen
inden den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een stemme. Dette gæl-

der uanset om bidraget ved udlejningsejendomme
betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver
enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet.
Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er
betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede

udarbejdes af dirigenten, eller den han bemlndiger
hertil, og underskives af dirigenten.

se.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på
7 medlemmer.
Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år.

Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges

tre medlemmer, idet valget gælder for to år.

De, der vælges på generalforsamlingen 2007, er valgt
for to år. Genvalg kan finde sted.

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

sereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestlrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to gene-

ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der er

valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i
den udtrædendes valgperiode.

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

Æle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.
Bestlrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger.
Bestl'relsen træffer ved en forretningsorden nærme-

re bestemmelse om sin funktion.

s lr.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlin-
gen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for I år ad gangen.

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

ber.
Eventuelle revisionsbemærkninser indføres
i laugets protokol.

s 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ik'ke

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

lerne i SB. Selvom generalforsamlingen har vedtaget

ophævelse i medfør af SB kan ophævelse først finde
sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlem-
mer ved en til hvert enkelt medlem rettet skriftlig
henvendelse fia bes\nelsen. Inden 14 dage efter
henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da

skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen.
Ophævelsen anses for godkendt når 213 af de

afgi,'me slemmer gar ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse
sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer,

der skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser
er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørs-
tidspunktet værende medlemmer.

Kalundborg marts 2010
Besty'relsen for
Kalundborgegnens Antennelaug



Vedrørende generalforsamlingen
onsdag den 9. marts 2Ol l.
Generalforsamlingen 201 I aflroldes i Kalundborg-hallen.
I år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg.
De fire er:
Kasserer Henning B. Obsen - modtager genvalg.
Uno Andersen - modtager genvalg.
Jørn Æmdal - modtager genvalg.
Per Kruse - modtager genvalg.

Dagsordenen vil blive vist på infokanalen inden generalforsamlingen
sadmen med de eventuelle medlemsforslag, kontoret har modtaget inden
den 15. februar.
Når du møder op til generalforsamlingen, beder vi dig have enten en PBS-

eller huslejekvittering eller en girokvittering med som bevis for dit
medlemskab.
Ved indgangen får du udleveret et antal nummererede stemmesedler, men
der er kun 6h stemmeberettiget deltager pr. husstand ved hver afstemning-
Nederst på sedlen er der en kupon, der giver adgang til at få udleveret to øl
eller vand pr. stemmeberettiget deltager.

Vel mødt onsdag den 9. marts klokken 19.30.
Niels-lørgen Trcelle.

Formand
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Se hvad du vil, når du vil...
Særligt tilbud til alle i Kalundborgegnens Antennelaug

Køber du YouSee Plus i perioden 7. marts til 8. april 20'11, så får du samtidig
10 gavekoder tilfilm, som kan lejes med fjernbetjeningen. YouSee Plus køber
du hos Kalundborgegnens Antennelaug, Stejlhøj 23. Du kan også bestille
på youseeplus.dk, 80 B0 40 40 eller i TDC Butik i Kordilgade, hos
Expert i Elmegade samt hos Fona og Elgiganten.

Når du har fået din ordrebekræftelse, så besøger du kontoret i Kalundborg-
egnens Antennelaug, Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Her viser du ordrebe-
kræftelsen og får gavekoder til 10 film, som kan lejes i YouSee Cinema.

Alle i Kalundborgegnens Antennelaug kan nemt opgradere til YouSee Plus -
uanset hvilket fjernsyn du har. Boksen tilsluttes fjernsynet og giver adgang til
masser af nye muligheder og oplevelser foran skær-men. Det er friheden til at
sætte en fodboldkamp på pause, se nyhederne forfra, leje film direkte med
fjernbetjeningen og se den seneste måneds udsendelser fra DR's mange
kanaler.

YouSee Cinema - lige fra action til sport og nyheder
Et YouSee Plus-abonnement gør det muligt at leje film fra sofaen.
YouSee Cinema indeholder de nyeste succeser og de bedste
klassikere fra Hollywood og Danmark.
Filmene er til rådighed i 24 timer, hvor de kan ses, så ofte det passer

- og så afleverer de endda sig selv. Læs mere på yousee.dk/cinema

Start udsendelserne lorlra
På fjernbetjeningen til YouSee Boksen trykkes blot StartFortra, og
udsendelsen kan ses forfra.

YouSee TV Arkiv
Med YouSee TV Arkiv er det muligt at se eller gense udvalgte
programmer i op til 30 dage efter, de blev sendt i fjernsynet.

Se korte film, som guider i mulighederne
med YouSee Plus på youseeplus.dk

@

æ
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få filmen serveret
Otpa solaen

Med tv fra YouSee og Kalundborgegnens Antennelaug kan du få youSee plus
og leje de nyeste film i Cinema med fjernbetjeningen - direkte fra sofaen. Der
er masser af film at vælge mellem, og som medlem af Kalundborgegnens
Antennelaug får du et særligt tilbud, hvis du køber YouSee plus mellem 7. marrs
og 8. april2011.

Vi gi'r de første 10 film, når du køber YouSee Plus. Tag din ordrebekræftelse
og kom ned på Kalundborgegnens Antennelaugs kontor og få 10 gavekoder.
Værdi oo til 390 kr.

Bestil på youseeplus.dk - 8o 8o 40 40
TDC Butik - FONA - Elgiganten
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Grundpakken

Mellempakken - tnkl. Grundpakken

Fuldpakken - Inkl. Grundpakken & Mellempakken

1.200,00 kr. pr. år

2.586,00 kr" pr. år

3.782,00 kr. pr. år

Grundpakken * Afregnes aver huslejen

Mellempakken - Afregnes til antennelauget

Fuldpakken * Afre€nes til antennelauget

354,00 kr. pr. kvartal

653,00 kr. pr. kvartal

Pakkeskift til mindre pakke

Pakkeskift til støffe pakke

ffi
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

0,00 kr.

650,00 kr"

DR1

DR2

Dft HD

DRK

DR Ramasjang

DR Update

w2 øst
TV 2 Lorry (Nabo)

Kanal Øst & DR Tegnsprog

TV fra folketinget

TV3
DK4

Kanal 5

Kanal 5 HD

swL
SVTlHD
sw2
Svensk TV 4

NRK 1

ARD

aAF

ZDF HD

NDR

RTL

W 5 Monde
Ekstrakanal

Infokanal fra KA

lnfokanal fra YouSee

245,2s 513

196,25

761,25

270,25

203,25

168,25

t82,25

189,2å

47t,25
?qq 7q

237,25

257,25
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4. HD
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4-HD
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4-HD
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27
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96
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9L
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97
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ffi
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ffi
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
-For digital modtagelse, kræves TV med indbygget DVB-C tuner, eller en DVB-
C digital boks.
For modtagelse af HD kanaler, kræves TV med indbygget DVB-C tuner og
MPEG4 afkoder,
eller en DVB-C/MPEG 4 boks.
Indtastning af netværks id: 00300 til boks og 00301 til TV er nødvendig.

TV 2 Charlie
TV 2 News

TV 2 Zulu
TV3+
TV3+HD
Kanal 4

6'eren
6'eren HD

Canat 9

TV 2 Film

TVZ Film HD

W 2 Sport

W 2 Sport HD

TV 3 Puls

Eurospofi
Eurosport HD

Eurosport t
Eurosport 2 HD

Disney Ch*nnel
Disney XD

Cartoon Netwnrk
Nickelodeon

f(ickelodeon HD

VH1
MTV DI(

The Voice

Discavery Channel

Animal Planet

Nat Geo Channel

BBC Entertainment
BBC Lifestyle
BBC World News

CNN

TCM

655,25
637,25

663,25
647,25

677,25

639,25

759,25

807,25

823,25

815,25

799,25
719,25

703,25

831,25

695,2s

735,25

767,25

743,25
839,25

847,25

775,25

6g?,25

2

2

4-HD
z

2

4-HD
2

4-HD
1

4-HD
2

2

4-HD
2

4-HD
z
2

7

2

4. HD

2

2

2

2

z

2
1

?

z

2

2

44

41

45
43

46

42

63

65

64

62

52

50

66

49

54

58

55

67

58

59

48

7

2A

b

I
xo
13

16

17

18

63

64

37

38

-LI

39

40

4I
42

28

29

30
31

32

73

7A

74

44

50

54

80

82

84

85

65
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ffiffiW i:ffiw
DR P1

DR P2

DR P3

DR P4 Regional

DR Klassisk

NOVA FM

Radio 100 FM

The Voice

Radio 2000
Sverige P1

gverige P2

Sverige P3

Sverige P4

BBC Radio One
BBC World Service

NDR 1.

NDR 2

NDR Kultur
RTL Radio

Radio Sch leswig-Halstein
Klassik Radio
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Å\1'=\\=LAb(:

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

101,5

97,A

1fi3,2

toz,7
eep
100,5

96,1
97,7

87,7

92,2

98,2

93,5

92,7

L0?,6

88,4

90,1
106,6

107,?

105,0
gL,7

99,4

701

702

70t
707

?1"S

73L
732
733

74L

742
743

744
748
749

75L
752

?53

756
755

759

"Det er koldt
derude..."

Foto:
Hans Jørgensen.



Ny butik i Kalundborg
Kom ind og se alle vores gode åbningstilbud

Alt ifoto og Radio-Tv
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Panasonic
Center

Elmegade 11 D
4400 Kalundborg

Tff. 59 56 2211 $nrrot o{'cire



Prisen afhænger ai hvilket område du bof i, undersog derlor altid prisen
for netop dit område ved at kontakle Kalundbo
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Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens

Antennelaug

Tilslutningsprisen 6995 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er i stand til at modtage signaler fra
ånlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskartoteket, og det til enhver tid gældende årsbidrag til
antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage f.em til næste
ordinære opkrævning.
Jeg ønsker: (sæt kryds)

Grundpakken:l I lUellempakken:l I Fuldpakken:l I

1200kr.pr.år-zecsiaerymmær 2586kr.pr.år-:rqra"ø,æ, 3782kr'pr.år-eraiqd.lry*,

Ændring til mindre pakke er gratis
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr- (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding af Ka-net, er oprettelse6gebyret for intemet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ved afkrydsning i Ka-net og underskrift af nærværende affale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår,
som kan læses på hjemmesiden wlwv.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.

Ka-net (199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til20/2 Mbit intemet:l I

Ka+nef (299kr. pr. måned)J I

Ka-mer' indeholder: op til 2012 Mbit internet, 1 Mbil /340 Kbit mobilt bredMnd (Us&dongle kosler 99 kr.),
gratis mobil abonnementer, fri viderestilling af fastrret til Evercall mobil, dansk flatrate på fastnet
telefonen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i kabelskab ved skel,
udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og markeringsbånd til hus, opføring og inddækning af kabel
på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af ydervæg samt montering af kabel i stikdåse
eller overgangspunkt. Indføringen i huset udføres i stue/opholdsrum tæftest på kabelskabet.

Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.

Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med forstasrker,
indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for den fuktisk udførte
installation.

Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat Kalundborgegnens
Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægg€t-

Tilmeldingen forudseetter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtæn urn". 
u*nrr.or.ro,,

OvenståendE betingolser åccepteres harved.

Navn:

Adresse:

Post nr.: _ By:

Telefon

Træffetid:

Dato:

Mobil:

E-mail.:

Underekrift:

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

Kalundborgegnens Antennelau g
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



Prisen alhænger af hvllket område du bor i, undersøg derlor altid prisen
for netop dit område ved at kontakte Kalundborgegnens AntenneJaug
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Tilmeldingsblanket
til Kalundborgegnens

Antennelaug

Tilslutningsprisen 9950 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er isiand til at modtage signaler fra
anleegget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse imedlemskartoteket, og det til enhver tid gældende årebidrag til
åntennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage frem til næste
ordinære opkrævning.
Jeg ønsker: (sæt kryds)

Grundpakken:l I Mellempakken:l I Fuldpakken:l I

'1200 kr. pr. år - zooqia"Fqo**, 2586 kr. pr. år -:zabueru,*, 3782|rr. pr. år - ozoigiø.ru."-*,

Ændring lil mindre pakke er gratis.
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding af Ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i tilslutningsprisen.

Ved afkrydsning i Ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår,
som kan læses på h.iemmesiden Ury4&la-net.dk og accepterer at b€tale gældende pris for Ka-net.

Ka-net (199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til 2012 Mbit internei:Ll

Ka-me/ (299 kr. pr. måned):l I

Ka-mer' indeholder: op til 2012 Mbit internet, 1 Mbit /340 Kbit mobilt bredbånd (Us&dongle koster 99 kr.),
gratis mobil abonnementer, fri viderestilling af fastnet til Evercall mobil, dansk flatrate på fastnet
telefonen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i kabelskab ved skel,
udlægning af maksimum 40 m" 7mm. kabel og markeringsbånd til hus, opføring og inddækning af kabel
på vaeg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af yderveeg samt montering af kabel i stikdåse
eller overgangspunkt. Indføringen i huset udføres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.

Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.

Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med forstaerter,
indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for den faktisk udførte
installation.

Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat Kalundborgegnens
Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.

Tilmeldingen forudseefter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.

Ovenstående betingelser accepteres herved.

Navn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon:

Træffetid:

Dato: - 

By:

Mobil:

E-mail.:

Underskrift:

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

Kalundborgegnena Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg
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Tilmelding til Ka-net
hos

Kalundborgegnens Antennelaug

NaVn

Adresse:

Telefon:

Der hvor ka net skal nstalleres

Vælg produkt:

- 

Ka-net ( 1 99 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til 20/2 lvlbit internet.

_ Ka-mer'(299 kr. pr. måned).

Ka-mer' indeholder: op til 2Ol2 Mbit internet, 1 l\,'lbit /340 Kbit mobilt bredbånd (UsB-dongle koster 99 kr.),

gratis mobil abonnementer, fri viderestilling af fastnet til Evercall mobil, dansk flatrate på fastnet telefonen.

Dette lelt udfyldes

Flytter fra adressen

kun hvis der er ka-net på eventuelt fraflytningsadresse.

lvlodem tages med til ny adresse:- JA 

- 

NEJ

Fl)tter den:

llhrnr'

(Står på modemet)

Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om internetforbindelse, i henhold

til de til enhver tid gældende vilkår {or tilkobling til Ka-net.
Ved underskrilt af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan læses på

hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.

Ætalen e, gældende fra den dag, installationen på ovennævnte adresse er færdiggjort, og indtil næst følgende
kvartalsskifte. Aftalen fornyes automatisk for et kvartal ad gangen forud for hvert kvartalsskifte, medmindre

opsigelse forinden er modtaget.

Medlemmet er i aftalens løbetid torpligtet til al være medlem af Kalundborgegnens Antennelaug.

Når installationen er udtørt, sender KA fakturaen til indbetaling for oprettelsesprisen, og første periodes betaling.

ved opsigelse bedes modem og strømforsyning afleveret på steilhøi 23, tlt. 59 56 15 70, herefter
respekteres opsigelsen endeligt'

f nstaf lationsprisen for lnternet udgør 475'00 kr'

Findes der i forvejen intakt datastil</installation ' 0 kr.

Overtagelse af ka-net med modem, fra tidligere bruger - 0 kr

Flytning af ka-net mellem adresser hvor der findes datastik - 0 kr.

Ovennævnte er uden teknikerbesøg. Tilkaldes tekniker til installation - 475,00 kr.

Frit forbrug og lån af modem, inkl. moms pr. måned: 199,00 kr.

Opkrævning for Ka-net sker kvartalsvis forud og Ka-mer' månedsvis forud.

Dato: Underskrift:
06 12 201

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til

Kalundborgegnens Antennelaug
Steilhøi 23

4400 Kalundborq



ka-ltet,dk

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

Hastighed:
20 Mb. download
2 Mb. upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser

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

!-
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Grundpakken

Mellempakken * t*kl. Grundpakken

Fuldpakken - Inkl. Grundpakken & Mellempakken

1.200,00 kr. pr. år

2.586,00 kr. pr. år

3.782,00 kr. pr. år

Grundpakl(en -Afregnes over huslejen

Mellempakken * Afregnes til antennelauget

Fuldpa&ken * Afregnes til antennelauget

354,00 kr. pr. kvartal

653,00 kr. pr. kvartal

Pakkeskift til mindre pakke

Pakkeskift til større pakke
0,00 kr.

650,00 kr.

lnstallation af fællesantenne

lnstallation af fællesantenne .

Gentilslutning af fællesantenne

6.995,00 kr.

9.950,00 kr.

650,00 kr.

Internet * 20 Mbit download & 2 Mbit upload

Ny installation med tekniker
Ny in$iallåtion, åamtidig rned fællesantenne installation
lnstallation uden tekniker når datastik forefindes

199,O0 kr. pr. måned
475,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Ka-net internet - 20 Mbit downlaad & 2 Mbit upload

Mob;lt bredbånd fra Evercall med 200 MB - 1 Mbit / 340 Kbit

Telefoni med fri opkald/viderestilling fra fastnet til Evercall mobil

DK flatrate telefoni - Evercall fastnet til dansk fastnet for 0,-

Fastnet på Evercall mabilen * Router er ikk€ nødvend;g

3G modem / USB dongle - I forbindelse med oprettelse af Ka-mer'

299.00 kr. pr. måned

99,00 kr.

Oprettelse

Nvt nummer

Ilurnmercverførsel til Ka-telefoni

Forbrugsafregnet abonnement

Flatrate abonnement - Samtaler til dansk fastnet er gratis

lnternåtional f latrate abonnement

Fastn€t på lvercall mobilen * nouter er ikke nødv€ndig

Opkaldsafgift - Kun besvarede opkald og ikke flatrate opkald

Samtale til dansk fastnet * Kun ved forbrugsafregnet abonnement

Samtale til dansk mobiltelefon
Samtale ti} andre Ka'ere I evercallere

Samtale ved fastnet på mobilen - Ingen opkaldsafgift - Alle opkald koster )
Linksys WRP400 - Trådløs rauter - Hvis du vil ringe ud til fastfiet pris

Forlængerledning, anvendes hvis du vil genbruge dine gamle telefonstik

0.00 kr.

fra 0,00 kr.

0,00 kr.

29,00 kr. pr. måned

79,00 kr, pr. måned

99,00 kr. pr. måned

39,00 kr. pr. måned

0,25 kr.

0.10 kr. pr. minilt
0,99 kr. pr. minut
0,00 kr. pr, minut
0,50 kr. pr. minut

799,00 kr.

49,00 kr.



Registrering af ny beboer og
Gælder hvor gfundpakken opkræves sammen med huslejen.
Nedenstående er gældende Jor år 2010
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pakkevalg

Velkommen til Kalundborgegnens Antennelaug, som tilbyder følgende:

LX. Grundpakke betales over huslejen tan it re rrauætg"s -_l
til større Dakke koster inden for 10

Ka-net, op til 20 Mb[ download I 2 Mbit upload - oprettetse
Frit forbfug - atregnes kvartatsvis forud pr. måned

kr. 0,00.
kr. 199.00

Ka-mer',20l2MbiIinternet,1Mb[/340Kbitmobi|tbredbåndtu@
gratis mobil abonnementer, fri viderestilling af fastnet til Evercall mobil, dansk flatrate på
fastnet telefonen. pr. måned kr. 299.00

ved afkrydsning i Ka-net eller Ka-mer' og underskrift af nærværende aftale har undertegnede
gennemlæst de gældende vilkår, som kan læses på hiemmesiden www.ka-net.dk og acaepterer at betale
gældende pris for det valgte produkt.
"Oprettelse, flytning og overtagelse af ka-net, er gratis, hvis dette klares uden tekniker. Ved tekniker tilkald er
prisen 475 kr.

EFTEBNAVN

NR. OG BY

LEJE TGÆLDER FRA DATO

TV 2 Film
TV 2 Film HD
TV 2 Sport
TV 2 Sport HD
TV 3 Puls
Eurosport
Eurosport HD
Eurosport 2
Eurosport 2 HD
Disney Channel
Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon
Nickelodeon HD
VH1

I\,ITV DK
The Voice
Discovery Channel
Animal Planet
Nat Geo Channel
BBC Entertainment
BBC Lifestyle
BBC World News
CNN
TCt\,4

Mellempakken

TV 2 Charlie
TV 2 News
TV 2Zulu
TV 3+
TV 3+ HD
Kanal 4
6'eren
6'eren HD
Canal I

DRl SVT1HD
DR2 SVT2
DR HD Svensk TV 4
DRK NRK1
DR Ramasjang ARD
DR Update ZDF
TV 2Øst ZDF HD
TV 2 Lorry NDR
Kanal ØST RTL
TV ira folketinget TV 5 lvlonde
TV 3 Ekstrakanal
DK 4 lnfokanal fra KA
Kanal 5
Kanal 5 HD
SVT 1

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til
Kalundborgegnens Antennelaug

Stejlhøj 23
4400 Kalundboro

T-



evercaf N

Skift til Ka-telefoni,
spar en masse

og få
penge
en bedre service!

Forbrugsafregnet
abonnement:

Fri samtale til danske
fastnetnumre for kun:

æ 7
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Mobil
lntet
minu

abonnement,
tpriser fra

Ring gratis til alle
evercallere for kun

æ,Krtm-

Ka-mer' samlepakke
o Ka-net internet 20/2 Mbit.

' Mobilt bredbånd inkl. 200 MB/md.
r lP-fastnettelefoni med gratis opkald

til dansk fastnet.
o Gratis opkald til evercall mobiler.

Pokkeprfis: 299rpr" md.

Hør mere hos evercall påt 44 40 40 40
eller tilmeld dig på www.ka-net.dk


