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Bestyrelsesberetning 2012 

 
Lauget har også i 2011 haft fremgang i medlemstallet. Mest på grund af den kampagne, vi 
havde i slutningen af året, hvor vi fik 180 nye medlemmer. Medlemstallet er nu således, pr. 
31. dec. 2011: i alt 8.564 fordelt med 5.022 på fuldpakken, 770 har mellempakken, og 
2.772 har grundpakken. Endvidere er der også kommet flere medlemmer på internettet 
hos os, der er i alt 4.205 medlemmer, også pr. 31. dec. 2011. 782 af disse medlemmer har 
også Ka-telefoni, hvilket svarer til 18 % af internet medlemmerne. 
 
Den 1 marts 2012 har vi overtaget leveringen af internet til medlemmerne i Kirke-Helsinge, 
så medlemmerne i Kirke-Helsinge nu kan få samme tilbud på TV, Radio, Internet og 
telefoni, som vore øvrige medlemmer. Ved gode forhandlinger med den tidligere internet 
leverandør, Dansk Kabel TV, lykkedes det for os at overtage internet leverancen 9 
måneder før den egentlige dato, som kontrakten løb til. 
 
Nye sendenormer 
Overgangen den11 januar 2012 til udsendelse i Mpeg4 standarden, for dem med egen 
antenne, gjorde, at mange blev i tvivl om hvordan deres tv ville virke efter denne dato.  
De der har, eller fik fællesantenne, kunne undgå problemer med deres tv, fordi vi stadig 
udsender programmerne i tre standarder, nemlig digitalt Mpeg2, og digitalt i Mpeg4 for HD 
kanaler, samt et mindre antal tv kanaler analogt. 
For at få plads til flere HD programmer, har det været nødvendigt at beskære antallet af 
analoge kanaler, og denne udvikling vil fortsætte. Vi har endnu ikke fastsat en dato for 
ophør af de analoge signaler. 
I forbindelse med ændring af kanaludbuddet på fællesantennen, flere HD kanaler, samt 
TV2 som betalingskanal, og nye tv kanaler, bl.a. TV2 Øst, valgte vores signalleverandør 
YouSee, at ændre sorteringen på deres programmer, så man fremover kunne få 
programlisten på sit tv til kun at indeholde de programmer, der var relevante for apparatets 
teknik, dvs. at et tv med Mpeg 4 sorterer programmerne således, at HD-programmerne 
foretrækkes. Denne ændring af sorteringen medførte, at en del af medlemmer skulle 
igennem en ny programsøgning, hvilket kan være svært for mange af vore medlemmer. Vi 
er dog gerne behjælpelige med anvisninger, som findes på vores hjemmeside, for flere af 
de mest kendte typer tv. Øvelsen er dog den samme på alle tv, men tv producenterne har 
hver deres måde at gøre det på. Når tv kanalerne er installeret med det korrekte netværks 
ID, så er der som regel ikke brug for en ny søgning. Nye kanaler eller opdateringer klares 
så automatisk. 
 
TV2 Film er ikke tilgængelig mere, når kanaludbuddet købes hos YouSee, hvilket gælder 
for ca. 1,2 million danskere, deriblandt Kalundborgegnens Antennelaug. Årsagen er, at 
YouSee, med opbakning fra Antennelauget, har sat hælene i for flere prisstigninger. Vi kan 
se, at mange vælger den store tv pakke fra. Beskeden er ofte, at det er blevet for dyrt. 
Dette budskab sender vi på denne måde videre til TV 2, Viasat og SBS net, som er de 
programudbydere med de fleste og dyreste programmer i tv pakkerne. 
TV2 Film ønsker heller ikke at være til salg som enkeltkanal, når den ikke samtidig er 
tilgængelig i en tv pakke. 

I stedet for TV2 Film fik vi det nye program TNT 7, der sender serier og film. Franske TV5 
Monde og TV2 Lorry er blevet fjernet. TV 5 Monde forsvinder fra tv-pakken, fordi det er en 
nichekanal, som ikke alle skal betale for. TV 5 Monde tilbydes som Ekstrakanal, så du selv 
kan vælge den til. TV2 Lorry erstattes med den nye ”TV-Øst” -program fra TV 2. Samtidig 
skiftede ”Kanal Øst” navn til ”Lokalkanalen”. Det er på dette program, der sendes 
”græsrods-tv”, f.eks. ”Roskilde TV” og ”Vestsjællands TV”. Det, vi før i tiden kaldte lokal tv. 
Derfor har man valgt at kalde stationen ”Lokalkanalen”.  Endnu et nyt program,TLC er et 
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kvindeprogram med magasinprogrammer og udsendelser om livsstil, sundhed og mode. Et 
nyt program mere, Disney Junior er et ny børneprogram til de yngste. 

I år 2011 er antallet af HD programmer, som sendes ukodet, vokset. Denne udvikling er 
fortsat i år 2012, således at der i grund- mellem og fuldpakken nu sendes 15 kanaler i HD, 
fordelt med 7 HD-kanaler i grundpakken, 2 i mellempakken og 6 i fuldpakken. Målet er, at 
alle kanaler skal sendes i HD. Om det kan blive inden for 3 år som planlagt, må tiden vise. 
Vi er afhængige af, hvornår hver enkelt programudbyder kan levere i HD.  
Det bekræfter endnu engang, at beslutningen om købe kanalerne på fiber, leveret fra 
YouSee, er den bedste løsning, ellers skulle medlemmerne jo selv bekoste og drive en 
hovedstation som kunne sende i de omtalte 3 standarder, nemlig analog, Digital Mpeg2 og 
Digital Mpeg4 HD 
 
Foreningens drift betales over grundpakken. Beløbet for mellem- og fuldpakken afleveres 
ubeskåret til programudbyderne. Dette er som det plejer. Fra den 1. januar 2012 opkræves 
alle medlemmer for alle ydelser fra Antennelauget kvartalsvis forud. For at medlemmerne 
nemmere kan sammenligne priser med andre leverandører, oplyses priserne nu pr. 
måned, både på vores hjemmeside og i det materiale som trykkes.  
 
Udbygningen af kabelnettet er fortsat i 2011 og fortsætter også i 2012. Der vil altid være 
udfordringer i forhold til nye behov og til vedligeholdelse, så derfor fortsætter vi 
opgraderingen af kabelnettet med flere fiberforbindelser. I år 2012 skal der skiftes en lang 
række forstærkere, for at opnå højere hastighed på internettet og stabilt digitalt tv, uanset 
temperatursvingninger. Derfor kan der forekomme små korte afbrydelser i arbejdstiden, 
men kun lokalt. Det gælder ikke for hele dækningsområdet, kun der hvor der arbejdes den 
pågældende dag. Planen er at denne opgave er afsluttet tæt på sommerferien. 
 
Intet er gratis, heller ikke at se tv. Når tv pakken leveres gennem Kalundborgegnens 
Antennelaug og ikke direkte fra YouSee, spares der en del. 
Grundpakken, som vi leverer til 111 kr. pr. måned i år 2012, koster til sammenligning 199 
kr. på et YouSee ejet net. I grundpakken er der nu fire betalingskanaler, nemlig - TV2, 
TV3, DK4 og Kanal 5. 
Grund og mellempakken leverer vi til 242 kr. pr. måned. Til sammenligning er prisen på et 
YouSee ejet net. for den samme tv pakke. 334 kr. 
Fuldpakken inklusive grund og mellempakken koster her hos os 341 kr. pr. måned. På et 
YouSee ejet net er det 434 kr. 
 
Kalundborgegnens lavere priser skyldes, at vi selv ejer og står for driften af hele 
kabelnettet og internettet. YouSee er leverandør af tv pakkerne til os på fiber, som vi 
derefter selv afregner til medlemmerne. Disse programmer/ tv pakker er ukodede, og kan 
ses på flere tv pr. bolig. 
 
Fiberforbindelsen til YouSee giver også den fordel, at YouSee kan nå helt ud til det enkelte 
medlem med de ekstra TV-ydelser de kan tilbyde. F.eks. kan medlemmerne sammen-
sætte deres egen tv pakke ud over grundpakken, Dette sker på et programkort og kræver 
udstyr til kortet. YouSee afregner selv dette hos det enkelte medlem. Denne løsning kan 
kun bruges på det tv eller den boks, hvor kortet er placeret, andre tv i boligen vil ikke 
kunne se programmerne, som er valgt på kortet. 
 
 Radioprogrammer. 
Også her er der sket ændringer i år 2012. En del udenlandske programmer er fjernet, i 
stedet er der kommet DAB programmer fra Danmarks Radio.  
DAB programmerne har før været lovlige at udsende som FM-programmer. Dette har 
YouSee nu som den første skabt muligheden for, således at vores medlemmer kan spare 
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udgifterne til en DAB radio, og fortsætte med at bruge FM radioen, hvis den er tilsluttet 
antennestikket fra fællesantennen. 
De nye radioprogrammer det drejer sig om er: DR P5, DR P6 Beat, DR P7 Mix, DR P8 
Jazz, DR Ramasjang, DR Mama, POP FM, Radio Klassisk og Radio 24-7.  
 
Telefoni. 

 
Samarbejdet med EverCall fungerer stadig tilfredsstillende. Det er bestyrelsens indtryk, at 
de af vore medlemmer, der har haft kontakt til EverCall, er tilfredse med den service de får. 
 
Internet. 
 

Prisen er den samme, 199 kr. pr. måned, som den også var da vi startede for snart 10 år 
siden. Vi er nu på forkant med udviklingen hen imod regeringens ønske om, at alle i 2013 
skal have adgang til store hastigheder.  
I 2011 har vi skiftet fra to leverandører, Globe Connect og Simin til én leverandør 
vedrørende forbindelse og trafik. Nianet leverer nu begge dele. 
 
Det sker, at der er misforståelser om, hvilket udstyr der tilhører foreningen, når vi snakker 
internet. Hvad vi som udbyder har ansvar for, og hvilket der ejes af brugeren. Derfor vil jeg 
gerne præcisere, at vi leverer en internetforbindelse via antenneanlægget. Slutpunktet for 
denne forbindelse er et kabelmodem af fabrikat Cisco. Dette modem ejes af 
Antennelauget, men det enkelte medlem er ansvarlig for dette modem, hvis det 
beskadiges. 
 
Hvert medlem tildeles én IP-adresse. Ønsker man at tilslutte mere end én computer, eller 
ønsker man at køre trådløst skal der tilsluttes en trådløs router til foreningens 
kabelmodem. Denne router anskaffer medlemmet selv. Vi stiller ingen krav om hvilken 
router som benyttes. 
  
Gælder det derimod IP-telefoni, kan kun den router benyttes, som udleveres fra 
antennelauget, enten ved køb eller til leje. Denne router har kabeltilslutning til flere pc´er, 
og har ligeledes en trådløs forbindelse som er sikker, det vil sige, at den på forhånd er 
krypteret og udstyret med en adgangskode til det trådløse. 
Ønsker man at overføre højere hastighed på den trådløse forbindelse end det en muligt på 
telefonrouteren, så kan der nemt tilkobles en router med en nyere standard, efter 
telefonrouteren. 
Alt hvad man som medlem tilslutter foreningens kabelmodem, er medlemmets ansvar, 
herunder routere med eller uden trådløst internet og/eller IP-telefoni. Vi råder og vejleder 
gerne, og vi hjælper også med at konfigurere f.eks. en trådløse router, men betragt det 
som en ekstra service, da det er hjælp til dit eget udstyr. 
 
Foreningens hjemmesider: 
 

Vi har omstruktureret vores hjemmesider bl.a. med henblik på lettere vedligehold og øget 
selvbetjening, og i den forbindelse har vi helt nedlagt vores antenneside, vores intranetside 
og vores telefoniside og samlet alt under vores hovedportal http://www.ka-net.dk/ Det er på 
denne at alt om foreningen kan findes. 
 
Forslag til ændring af vedtægterne. 

De ændringer, bestyrelsen foreslår, og som kommer til afstemning senere i aften, er mest 
af ”kosmetisk” art. De to af rettelserne er sprogfejl, den tredje er bestemmelsen om 
brugerafstemning, og den fjerde retter et levn fra den gang, vi reducerede antallet af 

http://www.ka-net.dk/
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bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.  Den sidste rettelse flytter en henvisning fra en paragraf 
til en anden.  Forslaget lyder således: 
 
§ 4: Sidste ord ”antenneanlægget” ændres til ”Antennelauget”. 
 
§ 4A stk.3 udgår. Bestemmelsen indeholder krav om brugerafstemning. Forklaringen til 
forslaget er således: 
Da vi køber tv pakkerne fra YouSee, har vi ikke direkte mulighed for at sammensætte tv 
pakkerne lokalt. Dog kan vi grundet vores tætte samarbejde med YouSee påvirke 
indholdet. Vi har også erfaret, at vi ikke er så forskellige i Kalundborg i forhold til resten af 
landet, eller i forhold til de 1.2 millioner seer som YouSee leverer kanaler til. Derfor er en 
lokal afstemning overflødig. Dette skal også ses i lyset af den digitale udvikling, hvor det er 
muligt, selv at sammensætte sin egen tv pakke. Det vi skal være med til at sørge for, er at 
den leverandør, som leverer kanalerne til Kalundborg, skal kunne levere alt, eller næsten 
alt, når det gælder tv kanaler, således at medlemmerne ikke skal mangle valgmuligheder 
på den enkelte adresse. 
 
§ 5: ordet ”antenneanlægget” ændres til ”Antennelauget”. 
 
§ 8 stk.9, sidste del: ”- med hensyn til Laugets ophævelse, se §11” ændres til ”- se §12” 
 
§ 9 stk. 3: ”-De der vælges på generalforsamlingen 2007 er valgt for to år” udgår. 
 
Resumé. 
 
Kalundborgegnens Antennelaug er i stadig fremgang. Senest med de 180 nye 
medlemmer, vi fik sidst i 2011. Bestyrelsen er åben for yderligere udvidelser.  
 

Vi tilbyder regionsudbuddet fra YouSee, men er billigere end dette selskab, fordi vi selv 
ejer og driver vores fællesantenneanlæg.  
 
Vi udbyder selv internet til vore medlemmer. Medlemmerne får i øjeblikket en 30/5 Mb/s 
forbindelse for 199 kroner, en pris, der har været den samme siden vi startede med at 
udbyde internet.   
 
Vi tilbyder IP-telefoni, kaldet Ka-telefoni. Dette sker i samarbejde med evercall. 782 af vore 
medlemmer benytter denne løsning.  
Mobiltelefoni er også muligt gennem evercall. 
 
Afslutning. 

Dette var, hvad der har rørt sig i 2011 og 2012 op til dato i Antennelauget. Vi vil fra 
bestyrelsens side også i fremtiden gøre, hvad der er muligt for at få den bedste kvalitet 
inden for de tjenester, vi tilbyder jer, til den lavest mulige pris.  
 
På bestyrelsens og egne vegne:  Tak for jeres deltagelse og opmærksomhed. 


