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Niels-Iørgen Trælle
FORMAND

Mail: formand@ka-net.dk

Henning B. Obsen
KASSERER

Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk

IørnÆmdal
sekretær, Kalundborg

Michael Iensen
Kalundborg

Mogens Houmølle
Rørby

Per Kruse
Kalundborg

Alle telefoniske
henvendelser:
Tlf.59 56 15 70

Stejlhøj 23
44OO Kalundborg

Kalundborgegnens
Antennelaug er en

forening og ledes somtorenlng og l(
de fleste forenifleste foreninger af en

bestyrelse valgt på
eneralforsamlinqen.

Flemming Røen
Ubby

Uno Andersen
Ubby

generalfo ngen.
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TEDEREN /"*
Fra efteråret 2009 skal man have en digi-
tal boks for at kunne se tv fra ens egen
tagantenne. Svenske Boxer er allerede
nu beglmdt at tilbyde digitalt antenne-
tv til dele af lylland og Fyn, og fra l.
november 2009 vil de tilbvde deres oak-
ker til hele landet. Boxer er dog langt fra
så konkurrencedygtige som vores lokale
Kalundborgegnens Antennelaug.
Der hersker hos vore medlemmer en del
forvirring om, hvad slukningen af det
analoge tv-signal til efteråret kommer til
at betyde for dem. Derfor vil jeg gerne
understrege, at det ikke kommer til at
betyde noget for vore medlemmer, og at
det fortsat vil være muligt at se tv på det
apparat, man har, samt at de tjenester,
Antennelauget tilbyder, fortsætter uæn-
drede. Det gælder tv- og radioprogram-
mer, internet, og ip-telefoni.
Mange har hørt, at Boxer tilbyder digita-
le tv-pakker via tagantennen, men der
er en lang række ting, de IKKE tilbyder:
internet, telefoni og et stort udvalg afW
kanaler i HD-format, samt radio. Det er
Antennelauget ene om!
I Kalundborgegnens Antennelaug tager
vi derfor konkurrencen fra svenske
Boxer med ophøjet ro.
Vi fortsætter det benhårde arbejde med
at skabe de bedste stordriftsfordele for
vores medlemmer, så de også i fremti-
den kommer til at modtage markedets
bedste tv-, internet- og radioprodukter
til lave konkurrencedygtige priser.
Ingen er så konkurrencedygtige med
priser som den, der ikke skal tjene
penge til aktionærer, men kun have drif-
ten til at gå rundt. Derudover har vi den
fordel, at vore medlemmer stadig kan se
tv uden en boks ved hvert fiernsyn.
Jeg er heller ikke imponeret over Boxers
priser, som mange i branchen ellers
havde forventet ville ligge i den lave
ende. De er netop kommet ud med en
midlertidig pakke med ni programmer,
som de vil have 184 kr. for om måneden,
hvilket vil sige 22OB kr. om året. Det er
bestemt ikke billigt for 9 programmer.
Og så tror jeg, at mange ikke er klar over,

at man samtidig skal have en boks til
hvert tv i husstanden.
I Antennelauget er medlemmerne sikret
analogt tv i mange år endnu, og så kan
de af vore medlemmer, der ønsker det
selv vælge, om de vil have de digitale
fordele, og her har fællesantennen en
klar styrke, fordi vi kan tilbyde fremti-
dens tv-format, HD, med knivskarpe
billeder i den højeste opløsning.
Bestyrelsen i Antennelauget har planer
om at digitalisere alle vore 32 program-
mer uden at kode dem, hvilket vil gøre
det muligt at få de digitale fordele uden
at skulle betale for et programkort. Man
kan så også benytte tv-apparater med
DVB-C / Mpeg 4 tuner uden program-
kort og se forskellige programmer for-
skellige steder i huset ligesom med ana-
logt W. Hvis man har et ældre tv, kan det
stadig modtage de samme programmer,
men i analog form. Hertil vil komme
muligheden for, ligesom nu, at kØbe
ekstra programmer i kodet form, og her-
til skal der stadig bruges programkort.
Vi er i forhandling til flere sider om at
etablere denne løsning for vore med-
lemmer, og det vil give større mulighed
for at vælge efter eget ønske. Fremtiden
venter lige om hjørnet!

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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Spar 5O-6 Oo/o t )
på din telefonregning! |ff

Udskift din fastnettelefon med ka-telefoni
og behold dit eget nummer!

./ Behold dit nuværende nummer og ring fuldstæn-
digt som du plejer.

,/ Du sparer 50-60 o/o på din samlede telefonregning
(i forhold til traditionelt fastnet) og ringer helt gratis
til andre med ka-telefoni.

./ Meget lave priser på udlandstelefoni.

./ Telefonsvarer og viderestilling medfølger.

./ Du kan genbruge din boligs gamle telefonstik og
behøver ikke købe nye telefonapparater.

,/ Din PC behøver ikke at være tændt, for at du kan
ringe.

./ Vælg mellem forbrugsafregnet abonnement til 29,-
pr. måned eller flatrate, hvor du for 79,- pr. måned
har ubegrænset samtale til danske fastnetnumre,

,/ Hurtig support pr. telefon og mail.

Ring til everlove på BB B0 60 40 og hør mere.

Eller tilmeld dig:

L. Gå ind på www.ka-net.dk
.i.

2. Klik på ff 6*vit<tinks) nederst på siden

3. Ktik dernæst på A
4. Ktik på "Tilmeld" og lad skærmen guide dig.

ka-telefoni udbydes isamarbejde med eVeflOvg



ITVAD ER SI(ET SIDEN SIDST...
Hvad er der sket på ka-net siden
sidste udgave af antennebladet?

Alle har nu fået fast offentlig ip-adresse og
er kommet igennem registreringssyste-
met. Enkelte brugere har endnu ikke for-
stået budskabet om at købe sig en router,
hvis de jæmligt har brug for at tilslutte
mere end 6n pc, og disse vil fortsat skulle
gennemføre registrering/ omregistrering.
Køb af en router er ikke et krav fra vores
side, men det kan varmt anbefales, hvis
man har brug for at tilslutte mere end 6n
pc eller lignende.

Vi har købt et helt n)'t system til bekæm-
pelse af mailbåret spam og vira. Systemet
er det lpperligste på markedet og gØr et
rigtig godt arbejde til gavn for alle vore
brugere. Systemer af dette fabrikat er bun-
det sammen på verdensplan, og derved
drager alle fordel af hinandens erfaringer
om nye trusler, og dette sker oven i købet
helt automatisk. Foruden den automati-
ske opdatering systemerne imellem har
leverandøren også en stor stab af folk,
som sidder og holder øje med det hele og
udvikler kure mod de til stadighed kom-
mende nye trusler. Et sådant system skal
naturligvis altid finjusteres til netop den
enkelte udbyders behov, og dette er vi i
fuld gang med.
Det skal dog nærmes, at intet system i ver-
den kan med 100 % garanti frasortere alle
uønskede e-mails, men det er meget tæt
på med dette system. Nu kan man så altid
stille det spørgsmåI, om det virkelig er
nødvendigt med et sådan system, for det
er jo ikke alle, som får spam og deslige, og
til dette spørgsmål mener vi, at vi helt
klart kan svare: "1a".

Tallene for et typisk døgn på ka-net forde-
ler sig som flg.:
Totalt antal indkomne emails til ka-net:
50.000 - r00.000.

Ca. B0 % af disse vil være rendyrket og
kendt spam og kan direkte smides i karan-
tæne.
Ca. I - l0 % af disse vil være nyopdaget
spam og kan ligeledes smides i
karantæne.

Ca. 0 - 10 % af disse vil indeholde vira eller
anden malware og kan ligeledes smides
direkte i karantæne.

Der afsendes fypisk 1000 - 3000 e-mails
fra ka-nets brugere pr. døgn, og ikke 6n af
disse må være spam, da dette kan skade
samtlige ka-net brugere, idet andre udby-
deres systemer nægter at udveksle e-mails
med vores domæne, ka-net.dk, hvis vi
skulle være så uheldige at ha'øne på black-
listerne ude i den store verden.

Ovenstående skulle med al tydelighed
vise, at et godt og pålideligt antispam/an-
tivira system er påLkrævet.

Rent administratilt har systemet lettet
vores hverdag ret meget, da vi hurtigt og
let kan få et overblik over tingenes til-
stand, og skulle der være enkelte e-mails,
som fejlagtigt skulle være hamet i karan-
tæneområdet, kan vi nu let genfinde og
evt. frigive disse.

Hvad er så alt det her med spam
for en størrelse?
. Spam er generelt e-mails sendt uopfor

dret til din postkasse.
. Afsender er oftest en anden end den,

vedkommende udgiver sig for at være.
. Spam har oftest til formål at sælge en

vare (Viagra m.v.)
. Soam indeholder ofte såkaldt malware,

såm ved åbning af den pågældende e-
mail vil inficere din pc.

. Spam er et verdensomspændende og
stigende problem, som er nærmest
umuligt at komme 100 % til livs

. Ca.70 - B0 % af alle emails verden over
er spam - hvilket ligner det mønster, vi
også oplever på ka-net.

Jøn Fich
Systemadministrator.



THE VOICE TV.
DANMARKS HITSTfrTION
DE UNGES FORETRUKNE MUSIKI(ANAL MED ALT OM
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UD SENDELSE AF ANTENNEB IIID
Vort antenneblad omdeles til samtlige husstande i vort forsyningsområde, og

dermed også tit husstande, som ikke er medlemmer hos os. Derved kan det jo ses'

hvad man ved et medlemskab får, og hvad man uden tilknytning til
Kalundborgegnens Antennelaug går glip af.

leg må desværre gang på gang konstatere, at vort blad ikke når ud til samtli8e de
husstande, som vi hår planlagt og betalt for. At det så de sidste gange også er
blevet omdelt på gader helt ude ved Svallerup, hvis gadenarme slet ikke kan

forveksles med nogle i vort område, kan jo kun få en_til at tage sig til hovedet.
Ieg prøver gang på gang med

velvillig assistance fra Kalundborg Folkeblad at få rettet op på det.

Nu må vi ikke gå rundt og tro, at det kun er et problem, der rammer os. Ieg har
snakket med en af lederne i et lokalt supermarked, og han giver udtryk for, at

problemet er det samme med tilbudsaviserne hos dem, og det skulle undre mig,
om det ikke også er udbredt i andre brancher.

Vi har seh{ølgelig vendt spørgsmålet i bestyrelsen. Det er ikke uventet sådan, at jo
mere sikre vi vilvære på at komme ud til de rigtige modtagere, jo dyrere vil det

være. De meget sikre løsninger vil endda være rasende dyre

Derfor bliver der ca. 5 dage efter omdelingen med bude
lagt antenneblade ud på følgende offentlige steder:

o Vort kontor på StejlhØj 23.

O Kalundborg Bibliotek.

O Ubby Bibliotek.

O Rørby Brugs.

O Tømmerup Brugs.

PS. Det er en rigtig god idd at lægge Kalundborgegnens Antenneblad,
så det er let at finde, hvis internet eller

fjernsyn ikke virker.
Så kan man på side 4 nederst til højre

finde de tlf.nr., hvor man kan
få hjælp.

Mogens Houmølle
Redaktør af Kalundborg-
egnens Antenneblad





KONTORET SIDEN SIDST.

Telefoni.
På bagsiden af sidste blad annoncerede
vi med IP- telefoni på ka-net. Annoncen
har været årsag til, at vi har set rigtig
mange af vore medlemmer på kontoret.
Ka-telefoni giver en kæmpe besparelse i
forhold til almindelig fastnettelefon.
Det er mest den ældre generation, som
pludselig bliver lidt nørder - dette ment
positilt - nogen gange kan det være
noget af en udfordring, men ingen har
givet op endnu, hvilket er positi'r,t.
Man skal være opmærksom På, at der
ikke er andre end en selv til at betjene
sig. Dette gælder ved opsætning / sam-
menkobling af udstyr. Ligeledes er det
også en selv, som skal sørge for, at der er
penge på kontoen. Ingen tekniker kom-
mer og hjælper og ingen sender en reg-
ning, men forwivl ikke.
Der er hjælp at hente hos Everlove på
Fyn. Det er dem, som udbyder IP- tele-
foni på ka-net, og supporten er i orden.
Kontakt dem på tlf. BB B0 60 40 eller se

oå www.ka-net.dk
Når kontoen er på ca. 50 kr., modtages
en e-mail med besked om, at det er en
god id6 at købe mere taletid. Får man
ikke gjort det, inden kontoen ender på 0
kr., så kan der kun ringes til alarm og til
Everlove. Det gode ved det er, at der
aldrig dukker en stor regning op. Det
koster kun 29 kr. pr. måned at have tele-
fonen stående (abonnement). Andre
abonnementer kan dog vælges.
På kontoret, Stejlhøj 23, sælger vi route-
re for Everlove. Denne giver mulighed
for tilkobling af fire pc'er med kabel -

samt sikker trådløs forbindelse med
adgangskode - og seh'følgelig tilslutning
af telefon. Pris 799,00 kr. kontant eller
Dankort. Portoen på 70 kr. spares ved
køb på Stejlhøj 23. Denne trådløse rou-
ter kan også vælges, uden at det forplig-
ter til at vælge telefoni.

Ka-net internet.
Hastigheden er Øget til l0 Mbit
doumload og I Mbit upload. Prisen er
uændret 199 kr. om måneden.

Oprettelsesgebyret for nye brugere, fly-
ninger og overtagelse er !ernet, således
at det er gratis at komme i gang. Kun
hvis det kræver teknikerbesøg, opkræ-
ves 475 kr. Dette er nødvendigt På
adresser, hvor der endnu ikke er data-
stik. (Før var prisen 999 kr.).
Misforståelser: I forbindelse med, at vi i
Danmark har fået en anti- terror lovgiv-
ning, tror nogen fejlagtigt, at det ikke
kan lade sig gøre at slutte flere pc'er til
af gangen hos ka-net, eller at dette
koster ekstra. Dette er en kedelig mis-
forståelse. Hvis en router kobles til det
udleverede modem, er der ingen
begrænsninger for hvor mange pc'er'
som kan tilkobles på en gang med kabel
og / eller trådløst og naturligvis til
samme pris.
Routeren er ligesom Pc'en medlem-
mets ejendom i modsætning til mode-
met, som ejes af ka-net.

Support.
Ka-net brugere kan som alle andre
internetkunder få brug for support. På
kontoret, Stejlhøj 23, ydes der support
mandag til torsdag kl. I til 15 - fredag
efter aftale. Opkald på tlf. 59561570
besvares mandag til onsdag kl. I til 14.

Ved igangværende opgaver er der altid
forbindelse mellem medlemmet og den
enkelte medarbejder på kontoret uden
for ovennæ'rnte tidspunkter, og indtil
opgaven er fuldført.
Telefonisk aften-support: Mandag til
torsdag tlf. 59561570. Vedr. tlf.tider se

side 4 i dette blad. Aftensupporten kan
også, hvis det skønnes nødvendigt,
oplvse andet tlf. nr. for kontakt fra med-
lemmet til kontoret den efterfølgende
hverdag. Generelt skal supporten sikre
sig, at der er internet på den enkelte
adresse. Æt bag ka-net's modem er bru-
gerens ansvar. Ka-net's support hjælper
dog ofte meget længere, men det er vig-
tigt at understrege, at det gør vi, fordi vi
er lokale og brænder for, at vores med-
lemmer får en god oplevelse, fordi de
har valgt lokalt internet.



0iscovery Channel er en del af 0iscovery Networks l,lordic.
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DigitalTV.
Siden den 5. februar 2008 leverer vi
analogt og digitalt signal på alle stik i
hjemmene hos vores brugere. Det er
stadig Kalundborgegnens Antennelaug,
som alene drifter anlægget og indkøber
betalingsprogrammerne, som alle med
fuldpakken kan se.
Husk vi leverer analogt til dit gamle tv
også efter oktober 2009, så vore med-
lemmer behøver ikke at skifte fjernslm.
Det digitale signal leveres af YouSee.
Derfor er det også aleneYouSee, som
opkræver betaling hos den enkelte bru-
ger for denne ydelse. Det samme gæl-
der ved ændring af tilkøbte program-
mer og ved digitale fejl.
Hvis der er problemer med det digitale
programvalg - levering af favorit - eller
andet, er vi gerne behjælpelige med
orientering på kontoret, Stejlhøj 23.Ved
modtagelse alene af pakke I (grund-
pakken) er meget af det digitale progra-
mudbud også teknisk fravalgt. Derfor
er der begrænset mulighed ved favorit-
valg digitalt. Som udgangspunkt kan de
betalingsprogrammer, som ligger i
pakke 2 (fuldpakken hos
Antennelauget) ikke vælges enkeltvis
digitalt, når alene pakke I (grundpak-
ken) er valgt. Enkelte undtagelser gæl-
der dog.
Modtages fuldpakken fra Antenne-
lauget, leveres alle programmer også
digitalt - dog ikke prøvekanal og info-
kanal på nuværende tidspunkt.
Digital modtagelse kræver digitalt
modtageudstyr og kort til afkodning.
Den digitale standard for kabelanlæg er
D\ts-C. Kortafgiften for 6 måneder er
I99 kr., der opkræves afYouSee.

Ny infokanal.
Den nye infokanal giver flere mulighe-
der end den gamle. Som udgangspunkt
skal vi informere om, hvilke mulighe-
der medlemmerne har på fællesanten-
nen, og også brugerne afka-net inter-
nettet skal kunne hente oplysninger
her. Næsten alt findes på tekst tv.
Vores mål er at gØre infokanalen leven-

de, spændende og afuekslende, bl.a.
med lokale billeder leveret af medlem-
merne. Meget snart får vi også en lokal
flot og overskuelig vejrstation. På den
måde skulle det gerne ende. med, at
flere får lyst til at se på infokanalen,
hvor det i øvrigt er DR P4 Nordvest-
sjælland, som hØres, så brug den også
som radio.

Leje af fællesantenne.
Enkelte udlejningsboliger er ikke
tilsluttet fællesantennen. Lejeren kan
nu leje en forbindelse. Aftalen tilbydes
alene til lejeren og gælder kun på ud-
valgte adresser, hvor der er etableret
forsyningsnet.

Start omkostning - 650 kr.
Leje af forbindelse
pr. måned 160,00 kr. *

TV pakke 1: 13 tv programmer og alle
radio kanaler pr. måned 62,50 kr. *

TV pakke 2: ekstralB tv programmer
(i alt 31 tv programmer)
pr. måned 177,10 kr.
Ka-net: 10 Mbit download og
I Mbit upload pr. måned 199,00 kr.

IP- telefoni abonnement
(ved brugerafregnet)
pr. måned 29,00 kr.

Betaling: Startomkostning 650 kr. og
resten af indeværende kvartal for de
produkter, som vælges. Dette afregnes
inden installation - herefter kvartalsvis
forud.
Bindingsperiode efter installation er 6
måneder. Herefter kan aftalen opsiges
til udgangen af et kvartal.
Den oplyste pris på tv pakke I og2 er
gældende for 2008.
På generalforsamlingen
den ll. marts
fastsættes prisen for 2009.
De med * markerede kan
ikke fravælges.

IuanThygesen
ForretningsfØrer



INFOKANAI,EN
OG HIEMMESIDERNE
Antennelaugets nye infokanal er blevet
godt modtaget af vore medlemmer.
Vores invitation til ier om at bidrage
med indhold i form af fotos fra lokal-
ornrådet har været en succes' Vi modta-
ger rigtig mange gode fotos' og I er på

å"t-r måAe med til at skabe en levende
infokanal. Du kan altid sende dine fotos
til webmaster@ka-net.dk - men husk at
opløsrringen skal være mindst 1024x768.

Arbeidet med de lokale vejrdata til vis-
ning på tekst TV og infokanal har vist sig

at uåte noget af en prøvelse. Skiftet fra
den qamle lnfokanal har været en del
svæåte rent teknisk end vi havde forud-
set. Antennelaugets infokanal har sat

leverandøren på lidt af en prøve, idet vi
stiller store krav til teknikken. Det er pri-
mært årsagen til, at vejrstationen er ble-
vet forsinket.

Infokanalen vil i meget nær fremtid skif-
te til l6:9 widescreen formatet'
Arbejdet med omstilling til det nye
format er i gang.

I ;rt I Yla\und@egners 
Antenr€laus

Antennelaugets tre hjemmesider er flit-
ligt besØgt. Vores intrattet har mange
"s.-tamgæiter", der dagligt læggel vejert 

.

forbi. Husk at intranettet er din kilde til
infolmation som ka-net bruger'

Vores poltal www.ka-net.dk drillet'
enkelte brug,ere. Alsagen er, at sidell er

udviklet i Flash, som ikke er en integre-
ret del af Windows styresystemerne' Det
bevirker, at man i sin browser skal
installere en flash player for at siden kart

vises. Omstillingen af wr,vw.ka-net.dk til
almindeligt FITML er sat på kalenderen
til udvikling i 2009.

Intranettet og KA-TV hjemmesiden vil
også gennemgå en stØrre opdatering.i
tøbetåf året. Det vil ieg redegøre for i
næste nr'. af vort antenneblad.

Antennelauget stiller stadig en gratis
Tearnspeak servel til r-ådighed i døgnets
Z+ timir. Serveten kan frit ben)'ttes

: ;.-lt, ii,t,jl;t,:,'.;'.,'',"1.,i: - '' ':r,', 1il"llHtttt'

ilr*ttl'i:t,i'li1;ii'

af ka-net brugere,
deres familie og venner'
Læs mete på intranet.
ka-net.dk.

Kenneth Brink
Webmaster /
assisterende
systemadministrator.
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YouSee - en del al TDCi
I

Det bobler med fordele
når du opgraderer til Digitalt kabel-tv

Digitalt tv handler ikke kun om skarpere billeder. Det

handler i lige så høj grad om måden, du ser tv på.

Du kan f.eks. pause drn yndlingsserie, og du kan

sammensaette din egen digitale tv-pakke med Favorit

og få netop de tv-kanaler, du bedst kan lide. Nogle

endda i HD-kvalitet.

Har du allerede kabel-tv fra Kalundborgegnens

Antennelaug, er det nemt at få digitalt tv. Alt hvad der

skal til, er et programkort og en digital boks eller en

kortlæser, hvis du har et tv med DVB-C modtager.

Bestil nu: yousee.dkldigitv - 80 80 40 40

TDC Butik - Elgiganten - Fona - Expert - 2tal

I I ltr:llttt itl,ttl
itt

Drgitalt kabel-tv forudsætter Kabel-tvjfra Kplun(-
borqeqnens Antennelauq, en dioital doks/llort- I

tæsåråg et programkprti størst udnyite 
"SO 

Odn
srore pakke. Ved leje at boks u/abon.lpå efr Oigilat
tv-pakke er oprettelsesprisen 500 kr. fæs pm db
digitale tv pakker på yousee.dkldigitri. ! 

irlå{
Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni



Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

sr.
Laugets nam: 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.
Artennelauget 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 nævnte område har ret

til medlemskab og tilslutning på laugets til enhver tid
gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapa-

citet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk
baggrund for at føre tilslutningsledninger frem, såle-

des at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsæt-
ning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til lau-
gets til enhver tid gældende bestemmelser. Er adres-

sen udenfor etableret net kan tilslutningsbidrag være

højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være

medlem aflauget.

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 leier hæfter for sit eget lejemål 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 besryrelsen. Der kan ved en gene-

ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte pro-

grammer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at
undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til pro-
grampakken, ved at afholde vejledende afstemning
eller en anden qpe måling.
Ved sammensætning af den samlede programpakke

er det besq.relsens pligt at sammensætte denne såle-

des, at der, ud over de programmer som lovgivningen

kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes ønsker, samt det i lovgil'ningen krævede

udtryk for alsidighed.

s5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet for-
pligtet til at betale eventuelle skyldige ydelset til
antenneanlægget herunder eventuel restgæld på

anlægget, med mindre den nye ejer skriftligt over for
lauget har forpligtet sig til at overtage det tidligere
medlems eventuelle skyldige forpligtelser. Lauget er

berettiget til at betinge indtræden i lauget af, at den

nuværende ejer betaler det hidtidige medlems
restancer til lauget.

s6.
Fællesantenneanlægget eies af antennelauget, der

afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg,

drift og vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige

bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke

til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidtag
eller opsparet formue.

s7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et

pengeinstitut.

s8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling aftoldes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling afholdes 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 sied for generalforsamlingen,

samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og

budget for det kommende år er fiemlagt. Såfremt

antennelauset driver en informationskanal, finder
indkaldelseiamtidig sted i denne med angivelse af
dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgle-

tal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet
forslag til behandling på generalforsamlingen, skal

der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet for-

slag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
Dag-so1flgn Lt 6tn ordinære generalforsamling
omlatter:
a. Valgafditigent.
b. Besty'relsens beretning om laugets virksomhed i

det forløbne år.

c. Aflæggelse af regnskab.



Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug

sr.
Laugets na\n: 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 oofuldelse af formålet.
Laugei 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 næmte 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 fiem, 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 besty'relsen 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 lejemål og er først

frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenne-
anlægget.

s 4a.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets stØrrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over

nettet udvælges af bes\rrelsen. Der kan ved en gene-

ralforsamling ikke fremføres forslag om enkelte pro-
grammer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at
undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til pro-
grampakken, ved at afholde vejledende afstemning
eller en anden type måling.
Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det besry'relsens pligt at sammensætte denne såle-

des, at der, ud over de programmer som lovgivningen

kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlem-
mernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede

udtryk for alsidighed.

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

anlægget, med mindre den nye ejer skriftligt over for
lauget har forpligtet sig til at overtage det tidligere
medlems eventuelle skyldige forpligtelser. Lauget er

berettiget til at betinge indtræden i lauget af, at den

nuværende ejer betaler det hidtidige medlems
restancer til lauget.

s6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der
afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg,

drift og vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige

bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke
til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidrag
eller opsparet formue.

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

s8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling afholdes 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. Såfremt

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 bestyrelsen er indkommet
forslag til behandling på generalforsamlingen, skal

der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet for-
slag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valg afdirigent.
b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i

det forløbne år.

c. Ælæggelse af regnskab.



Vedtægler For Kalundborgegnens Antennelaug

d. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det
løbende regnskabsår.

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

af kasserer.

g. Valg af bestytelsesmedlemmer og 2

sunoleanter for disse.

h. Vaij af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

i. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling aftroldes, når
besry'relsen ønsker det, eller mindst l0 % af medlem-
merne kæver det skriftligt. Når ekstraordinær gene-

ralforsamling kræves indkaldt af mindst 10 7o af med-
lemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne ind-
kaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagel-
senafbegæringherom, med den i begæringen angiv-
ne oagsoroen.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn 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 kræves, at mindst 2 trediedele af de

fiemmødte på en generalforsamling er for beslutnin-
gen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se $l l.
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
bidraset er betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede

udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger
hertil, og underskrives af dirigenten.

se.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på

B 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, afhændelse og

pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån tegnes lauget af et flertal af besryrelsens medlem-
mer, hvoraf en skal være enten formanden eller kas-
sereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to gene-

ralforsamlinger, indtræder den suppleant, der er

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

s r0.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et fler-
tal af besty'relsen er til stede.
Alle afgørelser i besty.relsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærme-

re bestemmelse om sin funktion.

s rr.
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 3I. december.
Eventuelle revisionsbemærkninser indføres
i laugets protokol.

s 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke
længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reg-

lerne i S8. 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 fra bestl'relsen. Inden 14 dage efter
henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da
skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen.
Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de

afgivne stemmer går ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse
sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer,

der skal forestå laugets afuikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser
er dækket, fordeles ligeligt mellem de på

ophørstidspunktet værende medlemmer.

Kalundborg februar 2008
Bestyrelsen for
Kalundborgegnens Antennelaug
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Ved indgangen får du udleveret et alltal
nurnmererede stemnresedler, men der
er kun 6n 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 rnødt den 11. marts
klokken 19.30.

Niels-Iørgen Trælle
formand.

VED R. GENERAI,FO RSANI IING
DEN I l. MARTS 2009 KL. 19.30
Generalforsamlingen 2009 afholdes
i Kalundborghallen.
I år er fire bestyrelsesmedlemmer
på valg.

De fire er:
Kasserer Henning B. Obsen
(modtager genvalg).
Iørn Almdal
(modtager genvalg).
Uno Andersen
(modtager genvalg).
Per Kruse
(modtager genvalg).

Dagsordenen vil blive vist på infokana-
len inden generalforsamlingen sam-
men med de eventuelle medlemsfor-
slag, som kontoret modtager inden
den 15. februar.
Når du møder op til generalforsamlin-
gen, beder vi dig have enten en PBS-
kvittering, en huslejekvittering eller en
girokvittering med som bevis for dit
medlemskab.
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TV og Radio liste til MANUET
indstilling 2OOB

TV
Nr. Programnarm MHz. Kanal Tuner

1 nD,l 189,25 7 D\ts-C/T

2 DRz t75,25 5 D\ts-C/T

3 TV 2 203,25 9 D\ts-C/T
fl/, ?-1,, 607,25 38 DVB-C

W 2 Charlie 599,25 37 D\ts-C

TV 2 Film 679,25 47 D\ts-C

TV2 News 655,25 44 D\ts-L
T\/ 2 Qnnrt (67t,25 46 D\ts-C

Eurysport

TV3

535,25 29 DVB-C

591,25 36 D\ts-CTV 3+

Dra
Kanal 4 575,25 34 D\ts-C

Kanal5 719,25 52 DVB-C

663,25 45 D\ts-C

5r r,2s 26 DVB{Discovery

rl Planet 495,25 2Animal r 495,25 24 D\ts-C

Hallmark 519,25 27 DVB-C

Disney Channel 703,25 50 D\ts-C

Cartoon Netwo

MTV

rk 543,25 30 D\ts-C

695,25 49 D\ts-C

CNN 503,25 25 D\ts-C

23 ARD 161,25 59

24 ZDF 168,25 Sl0

25 NDR 259,25 Sl5

26 NRK I
27 W2 No

266,25 516

_ 252,25 Sl4

28 SvenskTV I 245,25 Sl3

29 SvenskTV2 231,25 Si I

30 W4Sveri 273,25 Sr7

il_!'qyq\q!q!en !e6,?5 q

32 Infokanalen 182,25 6

33 Video 1

:+ Sehaor
567,2! 33

631,25 4 i
35 Video 2 647,25 43

Lille pakke

I Storpakke

RADIO
Nr. Programnarm MHz.

l nRpr 8q5

2 DR P2 90,1

3 DRP3 90,7

4 pR P4 ell
5 100FM 102?
6 100 soft 96,2

7 Nova FM 104,0

B RTL Oldies 105,8

9 SLR 107,0

l0 NRKPI 92,3

rr rrrnr p7 91,8

12 NRKP3 92,9

13 P4Norge 104,6

14 NDR 2 95,5

15 NDR 4 98,5

16 SWF 3 103,4

lZ OR Xlassist g+,0

lB KlassiskTysk 106,4

19 Radio 2000 105,2



TV og Radio liste tiIAUTOMATISK
indstilling 2oo8

Lille pakke

Stor pakke
,f!,l&!t.

I

Programnavn MHz. Kanal Tuner Tuner

ZDF 168,25 SIO

]qf! I(allqlen 182,25 6

pR r L8llq 1 or,n c oln r

D\ts-T Digitalpakke 214,00 10

SvenskTV2 231,25 Sll
TV 2 Norse 252,25 Sl4

273,25 Sl7

AnimalPlanet 495,25 24 D\ts-C

cNN 503,25 25 D\ts-C

511,25 26 D\ts-C

Hallmark 519,25 27 DVB-C

DK 4 527,25

TV 3 551,25 31 D\ts-C

33

34 DIE-C

36 DVB-C

V'deqlSeEqlL 167,2s
I(anql a 575,25

W3+ 591,25

Video / Selector 631,25 41

Video / Selector 647,25 43

TV2 News 655,25 44 D\ts-C

w6 /!!ay!oy 66!,2s 4sJl@!

MTV 695,25 49 D\ts C

DisneyChanllql 103,7:5 50 D$ q
Kanal5 719,25 52 D\ts C

D\E-T Disitalpaki(e 850,00 68

RADIO
Programnavn MHz.

DR Pl 89,5

DR P2 90,r

åå DR P3 e0,7

T DRP4 er.s
NRK P2 91,8

NRK P3 92,9

!00.!of! 96,2

DR Klassisk 94,0

NDR 2 95,5

i,, 100 FM t02,2

swF 3 1q3,4

NovaFM 1!4p
i l+norgg 194,6

Radio 2000 1.05.2

RTL Oldies 105,8

{lasst{I/s\ !06,4
SLR IO7,O



TITMELDINGSBIIINKET T
til Kalundborgegnens F ællesøntenneønlæg

Tilslutningsprisen 6-995 kf. int<t. 25 7o moms er forfalden til betaling, når De er i stand

til at modtage signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskarto-
teket, og det til enhver tid gældende årsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves
ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage frem til næste ordinaere
opkrævning.

Jeg ønsker: (sæt kryds) 
T--.',

Grundpakke (725 kr. årligt) 13 tv programmer: ll Fuldpakke 2850 kr. årligt: | |

Ændring til pakke 1 er gratis.
Omkostningen ved skift til fuldpakke 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding og installation af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i

tilslutninosorisen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i

kabelskab ved skel, udlægning af op til max. 40 m 7mm kabel og markeringsbånd til hus,

opføring og inddækning af kabel på væg til max. 1 m over terræn, gennem-boring af
ydervæg samt montering af kabel i stikdåse eller overgangspunkt. Indføringen i huset
udføres i stue/ooholdsrum 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
forstærker, 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 forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.

Parcel. version 9.08

Ovenstående betingelser accepteres herved.

Navn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon nr.:

Træffetid:

Dato:

- 

Bv:

Underskrift:

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



TITMELDINGSBIIINKET 2
til Kalundborgegnens F æIlesantenneanlæg

Tilslutningsprisen 9.950 kf. inft. 25 7" moms er forfalden til betaling, når De er i stand
til at modtage signaler fra anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskarlo-
teket, og det til enhver tid gældende årsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves
ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage frem til næste ordinære
opkrævning.

Jeg ønsker: (sæt kryds)

Grundpakke (725 kr. årligt) 13 tv programm"r, l_l Fuldpakke 2850 kr. adigt: l-l
Ændring til pakke 1 er gratis.
Omkostningen ved skift tilfuldpakke 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)

Ved samtidig tilmelding og installation af ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i

tilslutninosDrisen.

STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i

kabelskab ved skel, udlægning af op til max. 40 m 7mm kabel og markeringsbånd til hus,
opføring og inddækning af kabel på væg til max. 1 m over terræn, gennem-boring af
ydervæg 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
forstærker, 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, torudsat
Kalundborgegnens Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.

Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.

Parcel. version 9.08

Ovenstående betingelser accepteres herved.

Navn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon nr.

Træffetid:

Dato:

- 

By:

E-mail.:

Underskrift:

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



filmelding til Ka-net

Adresse
Der hvor ka-net skal installeres

Tlf.: Mobil tlf.:

Detie fe[ l.,df

Flytter fra adressen den

UBR NR. (Står på modem)

Modem taqes med til nv adresse JA n NEJ n

Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om
internetforbrndelse, i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til ka-net.

Ved underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan
læses på h.jemmesiden www.ka-nel.dk og accepterer at betale gældende pris for ka-net.
Aftalen er gældende fra den dag, installationen på ovennævnte adresse er færdiggjort, og indtil
næst følgende kvartalsskifte, og fornyes automatisk for 3 måneder ad gangen forud for hvert
kvartalsskifte, medmindre opsigelse forinden er modtaget.

Medlemmet er i aftalens løbetid forpligtet til at være medlem af Kalundborgegnens Antennelaug.
Når installationen er udført, sender KA fakturaen til indbetaling for oprettelsesprisen, og første
periodes betaling.

Ved opsigelse bedes modem og strømforsyning afleveret på Steilhøi 23, tlf.59 56 15 70
Herefter respekteres opsigelsen endeligt.

Installationsprisen for Internet udgør 475,00 kr.

Findes der iforvejen 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 teknikerbesøl. Tilkaldes tekniker til installation'475,00 kr.

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

Opkrævning sker kvartalsvis forud.

Dato 

-Underskrift

Vcrsion I C

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23

4400 Kalundborg



ka-11 et.dk

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

Hastighed:
1O,O MB/s download
1,O MB/s upload

Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser :

Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen
på side 24.



TAKSTER FOR TITSTUTNING
til Kølundb o r ge gnens Antenneløug

Med Ka-net
har du bredbåndsforbindelse
til internettet døgnet rundt
til en fast pris.
Ved køb afen router
kan du tilslutte flere comPutere
i samme husstand.
Tilslutningen etableres via et
modem, som alene leveres af
Kalundborgegnens Antennelaug
s:unmen med op til l0 meter
antennekabel.
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