
Bestyrelsesberetning 18. marts 2020 

 

Medlemstallet hos Kalundborgegnens Antennelaug er steget med 100 i forhold til året før, hvilket 

betyder at vi nu er 9.700 medlemmer. Før juli 2016 havde alle aktive medlemmer som minimum 

TV grundpakken. Efter juli 2016 er medlemmer som alene benytter vores internet steget til 770 

medlemmer, godt en fordobling i forhold til sidste år. 

  

3940 modtager alene grundpakken Det er 150 mere end sidste år. 

1600 har valgt den faste mellem pakke, en stigning på næsten 300 

250 har valgt mellempakken bland selv. En stigning på ca. 40 

 

2940 medlemmer har valgt den faste fuldpakke, et fald på ca. 900 mod 240 sidste år. 

Bland selv fuldpakken er steget til 190 mod 90 sidste år. 

Tallene i beretningen er opdateret, og ikke gældende pr. 31.12.2019 som i regnskabet. 

 

Bland selv er stigende, efter at det også er muligt at vælge streaming tjenester med i bland selv 

pakken som YouSee leverer. 

Målet er faktisk, at de faste TV pakker helt skal udgå, hvilket betyder, at alle medlemmer skal ende 

med at blande deres egen TV pakke. Der er ingen dato eller årstal på denne ændring, men det 

første skridt er taget overfor kanalerne fra Discovery, som alle vores medlemmer har mærket på 

den hårde måde. 

  

TV2 Sport X kan kun vælges i Bland selv, så TV2 er de første der har en kanal som ikke kommer i 

en fast TV pakke, men alene i bland selv. 

 

Hvor mange kanaler eller indhold der i fremtiden vil være fra Discovery kan ingen vide. Det vi kan 

læse os til i medierne er, at der i fremtiden mangler store beløb til at producere indhold, til det 

danske marked. 

 

Jeg skal prøve at forklare hvad der ligger til grund for at de 11 kanaler fra Discovery nu mangler i 

TV pakkerne fra YouSee. Det drejer sig on Kanal 4, 5, 6, 9 ,TLC, ID, Animal Planet, Discovery 

Science, Discovery Channel, samt Eurosport 1 og 2. 

 

YouSee ønsker ikke at fuldpakken skal vælges, eksempelvis for at se Animal Plannet, og dermed 

betale for 11 kanaler, alene til Discovery. Derfor arbejdes der på at få kanaludbyderne til at lægge 

deres kanaler i bland selv, uden at kanalerne nødvendigvis skal være i de faste TV pakker. Det 

ønsker Discovery ikke på nuværende tidspunkt. Det er egentlig årsagen til konflikten mellem 

YouSee og Discovery.  

 

De medlemmer som ikke har internet er heldigvis ikke afskåret fra at få en bland selv pakke. Det 

kan stadig ske på en kortlæser og et kort, når det gælder TV kanaler. Medlemmer uden internet vil 

dog være afhængige af udvalget fra YouSee.  

 

Discovery vælger at tilbyde deres kanaler som streaming tjeneste. Det betyder lige nu, at YouSee 

ingen rettigheder har til at vise indholdet fra Discovery som TV kanaler. Medlemmerne kan derfor 

kun se indhold fra Discovery ved at streame via internettet.  



Det at streame er nyt for mange, specielt vores loyale medlemmer gennem mange år rammes når 

de ikke benytter internettet. 

Kanalerne fra Discovery har før været delt ud i grundpakken, mellempakken og fuldpakken. 

Vælges D play er der adgang til alt fra Discovery. Derfor bliver det, det enkelte medlem som 

vælger denne tjeneste, der også selv betaler, selvom vi selvfølgelig håber på at Dplay på et 

tidspunkt kan tilvælges i Bland selv hos YouSee og selvfølgelig også gerne som TV kanaler. 

Udviklingen bevæger sig hen i mod bland selv og streaming, og dermed selvbestemmelse hos det 

enkelte medlem, det kan vi ikke stoppe, da teknologien er helt klar til at kunne styre det. 

 

Hvor skal pengene komme fra til Dplay når de før var en del af TV pakken? Mange har fravalgt 

fuldpakken således, at der spares 130 kr. pr. måned. Andre benytter bland selv og kan ofte på 

denne måde klare sig med bland selv mellem pakken, som giver 10 point, der eksempelvis kan 

benyttes til 10 selvvalgte TV kanaler.  

 

Vores medlemmer har fået tilbudt D play til 0 kr. i 60 dage, herefter i 6 mdr. til 99.95 pr. måned. 

Efter de 8 måneder stiger prisen til 179 kr. som er normalprisen. Tilbuddet var tilgængelig på vores 

hjemmeside fra den 3. februar til den 29. februar.  

De medlemmer som har tilmeldt sig vores SMS service får besked når der er noget vigtigt, som 

f.eks. tilbuddet vedr. Dplay. 

 

Det kan blive lidt spændende at se hvad der faktisk sker med D play efter de 8 måneder. Vi håber 

på at tiden bruges på forhandlinger med YouSee. 

  

Antennelauget opkræver samme pris i 2020 som i år 2019, altså ingen stigning i år som vi ellers 

plejer. Beløbet skal således dække over de prisstigninger som ligger på de tilbageblevne kanaler 

samt de nye der tilbydes. Antallet er der ikke ændret på, kun sammensætningen. 

 

Vi har grundigt undersøgt muligheden for at indkøbe kanalerne fra Discovery, TV2 og Nents, 

bedre kendt som ViaSat. Gør vi det, stiger prisen på vores faste TV pakker.  

Vi vil dog stadig kunne tilbyde bland selv, men alene i TV kanaler. Streaming vil ikke kunne 

vælges i denne form for bland selv og det vil derfor være et tilbageskridt i forhold til det YouSee i 

øjeblikket tilbyder vores medlemmer. Samtidig vil prisen på bland selv i denne udgave være 

væsentlig højere, end den aftale vi har med YouSee, hvor prisen for bland selv er den samme 

som ved en fast TV pakke. 

 

TV boksene kan vi heller ikke leje, de skal indkøbes af foreningen til 1.100 kr. pr. stk. eller af det 

enkelt medlem, hvilket også er en forringelse i forhold til vores nuværende aftale med YouSee, 

hvor boksen leveres til medlemmet for 30 kr. pr. måned.  

 

TV ønsker vi at leveres til den lavest mulig pris. Som det er nu, giver vi hver måned 121 kr. i rabat 

på grundpakken, hvis vi sammenligner med hvad YouSee tager hos deres slutbrugere. 

 

Vores klare overbevisning er efter lang tids undersøgelser, at vi skal blive hos YouSee i forhold til 

TV kanaler. Skifter vi til en anden udbyder, så er muligheden for at komme i klemme i en ny 

konflikt ret stor, det har vi ikke brug for. Vi kan se at f.eks. Telia nu også er ramt af udfordringer 

med Discovery.  

De andre udbydere vil som regel det samme som YouSee, når først YouSee har banet vejen med 

de bank det giver for dem. 



 

Nedgraderinger sker stadig uden omkostning for det enkelte medlem  

Gentilslutning og opgradering til større TV pakke koster 450 kr.  

Den tekniske ændring til bland selv afregnes med 150 kr. 

 

Som nævnt før er der medlemmer som helt vælger TV fra og alene benytter internettet, hvilket 

sker uden omkostning for det enkelte medlem. 

 

Ka-net internet: 

6.200 har internet gennem fællesantennen, en stigning på ca. 125  

Ca.1.250 medlemmer har valgt en højere hastighed end 50/10, hvilket bekræfter vigtigheden i, at 

kunne levere i forskellige hastigheder. Udviklinger over de sidste 5. år af medlemmer som har 

valgt højere hastigheder går fra: 300, til nu 1.250 

Basisforbindelsen 50/10 som flertallet vælger, koster stadig 199 kr. pr. måned, selvom vi kan se at 

flere andre udbydere sætter prisen op, også selvom det er væsentligt lavere hastigheder de 

leverer. 

Ka-net har leveret internet til 199 kr. helt fra begyndelsen, kun hastigheden er sat op flere gange. 

50/10 er vores basis forbindelse, som på ingen måde er en lav forbindelse.  

De medlemmer der har brug for højere hastigheder kan vælge dette mod at betale lidt mere. 

 

Wi-Fi er nærmest en selvfølge, når man benytter internet. Wi-Fi følger med når du tilmelder dig 

internet hos Ka-net.  

Der følger dog også mange udfordringer med, når man snakker Wi-Fi, da miljøet aldrig er ens i 

boligerne. En dårlig placering af den trådløse router kan give dårlig trådløs dækning og derfor 

nedsat hastighed på det trådløse netværk. 

Routeren skal gerne placere centralt højt og fritstående i boligen. Når den gemmes væk, svækkes 

signalet trådløst. 

Antennelauget har heldigvis ikke problemer med at levere hurtigt og stabilt internet via 

tilslutningskablet til selve routeren, derfor gælder det, at en evt. hastighedsmåling gerne skal 

udføres kablet- og ikke trådløst, ellers vil målingen ikke altid være korrekt. 

 

Den indbyggede trådløse forbindelse i routeren, dækker de fleste boligers behov. En bolig i flere 

plan, kan ofte være en udfordring. Her kan der være brug for ekstraudstyr til den trådløse 

dækning, hvis det skal dække på begge plan. Vi har valgt at benytte produktet Strong. Strong 

produktet kan forbindes med op til 6 enheder, som samlet kan dække op til 800m². Benyttes 

Strong Wi-Fi enheder, forbindes en´ med kabel til routeren, den anden, eller de andre, forbindes 

alene til strøm på en anden placering, men hvor de kan nå hinanden med den indbyggede 

trådløse forbindelse. Netværkskabel kan også benyttes fra routeren til enhederne.  

 

Benyttes en enkelt Strong Wi-Fi enhed, vil denne fungere som trådløs extender. Prisen er 20 kr. 

pr. stk. - pr. måned. Øges hastigheden til 100/15 som koster 249 kr. pr. måned, er den første 

Strong med i abonnementet.  

 

Beskyttelse på internettet  

Ka-nets sikkerhedsprodukt er en beskyttelse, som vi giver alle vores medlemmer uden beregning.  

Når man er medlem hos Kalundborgegnens Antennelaug og har et internetabonnement så er 

forbindelsen beskyttet af sikkerhedsproduktet. Der kan vælges imellem tre niveauer af beskyttelse: 

ingen, mellem eller høj beskyttelse.  



 

Sikkerhedsproduktet virker på den måde, at når man bevæger sig rundt på internettet og man 

f.eks. forsøger at tilgå en hjemmeside eller andet indhold, som er blevet rapporteret skadeligt, så 

vises en advarsel på skærmen. Til de fleste tider er det muligt at omgå advarslen, hvis man er 

sikker på at man vil tilgå hjemmesiden eller indholdet, men der kan forekomme tilfælde hvor siden 

eller indholdet er 100% bekræftet skadeligt og her er det ikke muligt uden at man helt fravælger 

sikkerhedsproduktet.  

 

Sikkerhedsproduktet erstatter ikke et antivirus program, derfor anbefaler vi fortsat at have et 

antivirus program installeret. 

 

Fra den 1. juli 2016, har det været gratis at oprette internet på alle adresser, hvor der i forvejen er 

fællesantenne installeret. På den måde er det lige så nemt og billigt at komme i gang, som det er 

at opsige, da vi heller ingen opsigelsesfrist har.  

Vi leverer altid uden beregning i opsigelsesperioden hos den tidligere udbyder. Dermed er det helt 

uden omkostning at skifte til Ka-net. 

 

Opsigelse af Ka-net (internettet) 

Når udstyret er afleveret på kontoret Stejlhøj 23, tilbagebetales forudbetalt beløb fra 

afleveringsdatoen, helt uden foregående opsigelse.  

 

Hos Kalundborgegnens Antennelaug har vi sat os det mål, at vi skal være den bedste 

bredbåndsleverandør i området, med den absolut bedste lokale og personlige support. 

Det gælder i øvrigt også i forhold til TV. 

 

Ud over grund- mellem- eller fuldpakken kan bland selv vælges. Det der modtages på adressen 
kan også ses på pc tablet og mobil. Dette leveres til 0 kr. men kræver oprettelse hos YouSee 
med nem ID  
 
Tilmelding sker på foreningens hjemmeside www.ka-net.dk.  Hvor der er et link til YouSee for 
oprettelse af login, husk at vælge foreningskunde på tilmeldingssiden hos YouSee. 
 

  

Telefoni:  

IP fastnet telefon tæller ca. 700 et fald på 35. Lidt imponerende at så mange stadig benytter 

fastnet gennem Antennelauget.  

 

Ca. 600 af vores medlemmer har mobil gennem evercall. En beskeden stigning.  

Telefonien er stadig en service vi har uden fortjeneste, i samarbejde med evercall. 

 

TV kanaler 

Vi har tit sagt at den sidste kanalsøgning aldrig udføres. Det passer ikke helt mere. Nye TV 

apparater som også er tilkoblet internettet, opdaterer automatisk, det samme gælder hvis der 

benyttes en YouSee boks. Den vil altid være tilsluttet internettet og opdateret. 

TV bokse og TV apparater som er over 4 år gamle, eller nyere uden at være tilsluttet internettet, 

skal stadig betjenes manuelt, hvilket betyder, at det er vigtigt med de korrekte parameter, inden 

kanalsøgningen startes. 

Igen i år kom den nye kanalopdatering fra YouSee den 28. januar. 

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


Kan man ikke selv betjene sit TV i forbindelse med en ny kanalsøgning, så tilbyder vi stadig at 

sende en tekniker for 300 kr. 

Kabelnettet, hovedstationen og administration. 

Fiberforbindelser, udbygning, ombygning, opdeling, vedligeholdelse, sikkerhed, overvågning, 

fremtid og ny struktur. Alle disse ord er nøgleord hos Kalundborgegnens Antennelaug. Hver 

eneste dag er der noget i støbeskeen for nuværende og fremtiden. Dette er nødvendigt for at 

kunne imødekomme de stigende tekniske krav, samt sikkerhed for levering med så få afbrydelser 

som det er teknisk muligt. Der optimeres og udvikles hele tiden med det for øje, at ingen skal 

undvære TV eller internet et eneste minut. 

Vi vil levere de bedste billeder på TV og være med i front når der kræves endnu større 

hastigheder på internettet. 

Vi kan garantere jer, at vi ikke kommer bagud i Kalundborgegnens Antennelaug. Vi har både 

visionerne og folkene som vil og kan, samt dygtige teknikere i marken, således, at vi hele tiden er 

på forkant med fremtiden. 

  

Heldigvis har vi også været gode til at sørge for at midlerne er til stede, således, at der ikke skal 

opkræves ekstra hos medlemmerne, eller vi skal sælge anlægget til en udbyder som f.eks. 

YouSee eller Stofa, og dermed få højere brugerbetalinger. Vi kan selv, det er vi glade for og stolte 

af, og håber også at medlemmerne sætter pris på det. 

Vi ved at det er vigtigt at vi har styr på økonomien til fremtiden, da fremtidens ombygninger er 

omkostningsfulde. 

 

Ombygningen af hele anlægget kan ikke ske på en gang. Det er der heller ikke behov for på 

nuværende tidspunkt, da vi har et godt vedligeholdt og udbygget anlæg. Vi skal dog skabe os 

noget erfaring og finde den bedste standard med de bedste materialer således at vi er 

fremtidssikret i mange år. Ombygningen skal til, for at kunne give endnu højere hastigheder på 

internettet til hver eneste husstand. Stabiliteten på selve anlægget betyder også meget, derfor er 

det vigtigt at vælge gode produkter, hvilket gælder alt fra kabler til udstyr helt ind til slutbrugeren. 

Uanset om det er fiber eller coax, eller begge dele, så er vedligeholdelsen meget vigtig. Ingen af 

delene passer sig selv. Overvågning og service er nøgleordet for et stabilt anlæg. 

 

Sidste år informerede vi om, at vi nu har alt samlet i Antennelauget, hvilket betyder, at det er vores 

egne teknikere som passer og udbygger anlægget. Den beslutning er vi stadig glade for. 

 

De sidste ca. 15 år er der sket rigtig meget med Kalundborgegnens Antennelaug. Vi har fået eget 

kontor med ansatte, hvor medlemmerne kan komme og blive betjent. Vi har skabt plads til 

serviceafdelingen. Området ved hovedstationen er sikret til fremtiden, når det gælder retten til at 

være på området. Vi har fiberforbindelser vi ejer, men også lejede. Kontrakter i mange 

afskygninger laves for at sikre fremtiden til vores medlemmer. Derfor kommer der i dag et forslag 

om ændring af vores vedtægter, så hele den virksomhed vi nu er blevet til kan sikres, til glæde for 

vores medlemmer, som jo er dem der ejer os og dem vi føler et stort ansvar for. 

 

Nye områder hvor vi påtænker kabling til nye medlemmer, kan evt. blive tæt på cykelstien mod 

Røsnæs, da vi er den eneste aktør som har valgt at lægge rør ned i samme strækning som der 

hvor cykelstien etableres. 

 

Kontoret på Stejlhøj 23 

Medlemmerne kan komme i kontakt med os mandag, tirsdag onsdag og torsdag 



Det gælder på tlf. og ved fremmøde på kontoret Stejlhøj 23. 

Fredag er kontoret lukket, men der kan laves en aftale. 

Kontaktformularen på hjemmesiden kan benyttes altid. 

 

Dette var beretningen for denne gang. Er der noget som de tilstedeværende ønsker uddybet 

eller mangler at høre om, så er bestyrelsen og de ansatte klar til at besvare jeres spørgsmål. 

På bestyrelsens og de ansattes vegne: Tak for jeres deltagelse og opmærksomhed. 


