
Bestyrelsesberetning 2009 

Generelt om Kalundborgegnens Antennelaug.
Pr. 1. marts i år er vi 8070 medlemmer i Antennelauget. Her af har 1.636 den lille 
programpakke, og 3.742 har internet. Det er henholdsvis 98, 207 og 147 medlemmer flere 
end sidste år ved denne tid. Generelt mærker Kalundborgegnens Antennelaug således 
også den økonomiske afmatning. 

TV- og Radioprogrammer.
I 2008 blev der skåret en smule i programudbuddet. Dette blev gjort i forbindelse med 
indføringen af det digitale spejl, dvs. programmerne udsendes både i det gamle tv-system 
(analogt) og som digitale signaler.
Bestyrelsen tegnede aftale med YouSee kabel TV om dette projekt, og opgav samtidig 
samarbejdet med Canal Digital, der ikke kunne levere denne vare på daværende 
tidspunkt.
Indføringen af det digitale udbud, herunder adskilligt flere programmer, end vi havde før, 
var imidlertid ikke uden vanskeligheder, og vi har næsten dagligt henvendelser fra 
medlemmer, der ikke kan få deres dekoder til at virke. Dette skyldes i 99 % af tilfældene 
ikke fejl hos os, men enten manglende opdatering af de pågældende programkort, eller 
andre, antennelauget ubekendte fejl. Oftest løses disse problemer dog i samarbejde med 
Antennelauget kontorpersonale.
Der foregår til stadighed udvikling i mulighederne på det digitale område, og bestyrelsen 
holder sig løbende orienteret om denne udvikling. Målet er som altid, at skaffe vore 
medlemmer de bedste muligheder til den bedste pris.

Prisen for programmerne.
De fleste programmer er steget i pris, siden vi sidst havde generalforsamling. Samlet ca. 
300 kr. Mest er TV3 programmerne steget, men TV2 programmerne har heller ikke holdt 
sig tilbage. TV2´s økonomi gør, at politikerne har gjort det muligt for TV2 fra 2012 at 
opkræve 25-30 kroner pr husstand i fællesantenneanlæg over hele landet, hvis 
husstanden i forvejen betaler for bare et enkelt betalingsprogram. Men TV2 er gratis for 
de, som kun har grundpakken, eller som modtager det på egen antenne. Hvor i 
visdommen i denne politiske makværksafgørelse består, skal I spørge de 
folketingsmedlemmer her fra kredsen, I kender, når I næste gang får mulighed for det. 
Denne ekstra skat på dansk TV kommer til, foruden den CopyDan afgift på DR1+2 og TV2 
på ca. 70 kr., som vi betaler i forvejen. Vi kan altså konkludere, at der skal betales Licens 
til DR, CopyDan til DR og TV2 og ekstra skat til TV2, i alt ca. 400 kr., før vi ser på disse 
public-service programmer!!
I sandhed et fordyrende led, fordi vi har valgt at spare samfundet for grimme antenner på 
hustagene. 
Det er dog helt sikkert, at også Viasat til næste år forhøjer deres programpriser. Alle 
forsøg på fra antenneforeningernes side at stoppe denne prisspiral har hidtil været 
forgæves.

Bladudgivelser.
I 2008 udsendte vi som vi plejer to blade. Det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne er 
tilfredse med bladet, og udgivelserne giver som regel også et lille overskud takket være 
annoncerne. Første nummer i 2009 er netop udkommet, næste nummer udkommer i 
september. I forbindelse med omdelingen af bladet forekommer det, at nogle ikke får 



bladet, mens andre uden for vores forsyningsområde modtager det. Det er ikke 
tilfredsstillende for foreningen, som betaler for udbringningen. Vi arbejder selvfølgelig på at 
påvirke distributøren til en tilfredsstillende omdeling af bladet. 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.
Også i år stiller bestyrelsen forslag om en vedtægtsændring. Det er et forslag om
Ændring af vedtægternes § 9, stk1, der foreslås at få følgende formulering: ”Lauget ledes 
af en bestyrelse på 7 medlemmer.”
Samme $ 9, stk2, får følgende formulering: ”Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige 
år. Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 3 medlemmer, i lige år 2 
medlemmer, idet valget gælder for 2 år.”
Sætningen i næste stk. ”Rækkefølgen afgøres, bortset fra formand og kasserer, første 
gang ved lodtrækning” udgår.
Årsagen hertil er, at bestyrelsesmedlem Mikael Jensen på grund af sygdom har ønsket at 
udtræde af bestyrelsen et år før han igen er på valg. Det ønske har bestyrelsen 
accepteret.

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 vores medlemmer på kontoret.
Ka-telefoni giver en kæmpe besparelse i forhold til almindelig fastnet tlf.
Det er mest den ældre generation som pludselig bliver lidt nørder, dette ment positivt, da 
det nogle gange kan være noget af en udfordring at få det til at fungere, men ingen har 
givet op endnu, hvilket er positivt.
Man skal være opmærksom på, at der ikke er andre end én selv til at betjene sig. Dette 
gælder ved opsætning / sammenkobling af udstyr. Ligeledes er det også én selv som skal 
sørge for at der er penge på kontoen. Ingen tekniker kommer og hjælper og ingen sender 
en regning, men fortvivl ikke.
Der er hjælp at hente hos Everlove på Fyn, det er dem som udbyder IP telefoni på ka-net 
og supporten er i orden. Kontakt dem på tlf. 88 80 60 40 eller se på www.ka-net.dk
Når kontoen er på ca. 50 kr. modtages en e-mail, med besked om at det er en god idé at 
købe mere taletid. Får man ikke gjort det inden kontoen ender på 0 kr. så kan der kun 
ringes til alarmnumre og til Everlove. Det gode ved det er, at der aldrig dukker en stor 
regning op. Det koster kun 29 kr. pr. måned i abonnement at have telefonen stående. 
Andre abonnemensformer kan dog vælges.
På kontoret Stejlhøj 23 sælger vi routere for Everlove. Denne router giver mulighed for 
tilkobling af fire pc´ er med kabel - samt sikker trådløs forbindelse med adgangskode - og 
selvfølgelig tilslutning af telefon. Prisen er 799,00 kr. kontant eller med Dankort.
Portoen på 70 kr. spares ved køb på Stejlhøj 23. Denne trådløse router kan også købes, 
uden at det forpligter til at vælge telefoni.

Ka-net   Internet
Hastigheden er øget til 10 Mbit download og 1 Mbit upload. Prisen er uændret 199 kr. om 
måneden, som har været prisen, siden vi begyndte at udbyde internet. 
Oprettelsesgebyret for nye brugere for flytninger og overtagelse er fjernet, således at det 
er gratis at komme i gang. Kun hvis det kræver teknikerbesøg, opkræves der 475 kr. 
Dette er nødvendigt på adresser hvor der endnu ikke er datastik. (Før var prisen 999 kr.)

Alle har nu fået fast offentlig ip-adresse og er kommet igennem registreringssystemet.
Enkelte brugere har endnu ikke forstået budskabet om at købe sig en router, hvis de 
jævnligt har brug for at tilslutte mere end én pc. 

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


Køb af en router er ikke et krav fra vor side, men det er varmt at anbefale; hvis man har 
brug for at tilslutte mere end én pc eller lignende.
Vi har købt et helt nyt system til bekæmpelse af mailbåret spam og vira. Systemet er det 
ypperligste på markedet og gør et rigtig godt arbejde til gavn for alle vore brugere.
Systemer af dette fabrikat er bundet sammen på Verdensplan og derved drager alle fordel 
af hinandens erfaringer om nye trusler og dette sker oven i købet helt automatisk.
Foruden den automatiske 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 
kommende nye trusler.
Et sådan system skal naturligvis altid finjusteres til netop den enkelte udbyders behov og 
dette er vi i fuld gang med.
Det skal dog nævnes, at intet system i Verden kan med 100 % garanti frasortere alle 
uønskede e-mails, men det er meget tæt på med dette system.

Der afsendes typisk 1000 - 3000 e-mails fra ka-net brugere pr. døgn og ikke én af disse 
må være spam, da dette kan skade samtlige ka-net brugere idet andre udbyderes 
systemer nægter at udveksle e-mails med vores domæne ka-net.dk, hvis vi skulle være så 
uheldige at havne på blacklisterne ude i den store Verden.
Ovenstående skulle med al tydelighed vise, at et godt og pålideligt antispam / antivira 
system er påkrævet.
Rent administrativt har systemet lettet vores hverdag ret meget, da vi hurtigt og let kan får 
et overblik over tingenes tilstand og skulle der være enkelte e-mails, som fejlagtigt skulle 
være havnet i karantæneområdet, kan vi nu let genfinde og evt. frigive disse.

Support 
Ka-net brugere kan som alle andre internet kunder få brug for support. På kontoret Stejlhøj 
23, ydes der support mandag til torsdag kl. 9 til 15. - Fredag er kontoret lukket, men kan 
kontaktes efter forudgående aftale.
Opkald på tlf. 59 56 15 70  besvares mandag til onsdag kl. 9 til 14. 
Ved igangværende opgaver, er der altid forbindelse mellem medlemmet og den enkelte 
medarbejder på kontoret, uden for ovennævnte tidspunkter og indtil opgaven er fuldført.
Telefonisk aften-support gives mandag til torsdag over telefonen, ved at ringe til tlf. 59 56 
15 70
Aftensupporten kan også, hvis det skønnes nødvendigt, oplyse andet tlf. nr. for kontakt fra 
medlemmet til kontoret den efterfølgende hverdag.
Generelt skal supporten sikre sig, at der er internet på den enkelte adresse. Alt bag ka-net
´s modem er brugerens ansvar.
Ka-net´s support hjælper dog ofte meget længere, men det er vigtigt at understrege, at det 
gør vi fordi vi er lokale og brænder for at vores medlemmer får en god oplevelse, fordi de 
har valgt lokalt internet. 

Digital TV
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 driver anlægget 
og indkøber betalingsprogrammerne som alle med fuldpakken kan se. Husk vi leverer 
analogt signal til dit gamle tv, også efter 1.oktober 2009.

Det digitale signal leveres af YouSee. Derfor er det også alene YouSee som opkræver 
betaling hos den enkelte bruger for denne ydelse. Det samme gælder ved ændring af 
tilkøbte programmer og ved digitale fejl.



Hvis der er problemer med det digitale programvalg f.eks. levering af favoritpakke  eller 
andet, er vi gerne behjælpelige med orientering på kontoret  Stejlhøj 23.
Ved modtagelse alene af pakke 1 (grundpakken) er meget af det digitale programudbud 
også teknisk fravalgt. Derfor er der begrænset mulighed ved  det digitale favoritvalg.
Som udgangspunkt kan de betalingsprogrammer som ligger i pakke 2 (fuldpakken hos 
Antennelauget) ikke vælges enkeltvis digitalt, når alene pakke 1 (grundpakken) er valgt. 
Enkelte undtagelser gælder dog.

Modtages fuldpakken fra Antennelauget, 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 DVB-C. 
Kortafgiften for 6 måneder er 199 kr., der opkræves af YouSee.

Ny infokanal og hjemmesiderne.
Den nye infokanal giver flere muligheder end den gamle. Som udgangspunkt skal vi 
informere om, hvilke muligheder medlemmerne har på fællesantennen, og også brugerne 
af ka-net internettet skal kunne hente oplysninger her. Næsten alt findes på tekst tv.

Vores mål er at gøre infokanalen levende, spændende og afvekslende, bl.a. med lokale 
billeder, leveret af medlemmerne. Meget snart får vi også en lokal flot og overskuelig 
vejrstation.  Vejrstationen er meget efterspurgt, det har vi mærket medens vi har måttet 
undvære den. Teknisk er det vanskeligt at lave den, fordi de filer, vores vejrstation leverer, 
ikke umiddelbart kan ”oversættes” til tekstfiler.  Men der arbejdes på den ”oversættelse”. 

Pr. 10.03.09 overgik vi til at udsende infokanalen i 16:9 format. På den måde skulle det 
gerne ende med, at flere får lyst til at se på infokanalen, hvor det i øvrigt er DR P4 
Nordvestsjælland som høres, så brug den også som radio.
Vi er meget glade for den overvældende positive involvering fra medlemmerne. Vi 
modtager dagligt fotos fra lokalsamfundet til brug på infokanalen. Det er med til at 
levendegøre infokanalen. Tak for det !!!!

Startsiden til vore hjemmesider vil her i første halvår blive ændret til ren HTML for at undgå 
at nogle brugere ikke kan se siden. Siden vil blive opbygget med stor synlighed for vores 
kerneprodukter og de funktioner, der bliver brugt  allermest. Det vil sige at de 
tilbagemeldinger, der er kommet siden den nuværende www.ka-net.dk blev søsat, bliver 
hørt. Siden vil blive udviklet efter brugernes ønsker. 
Både intranettet og antenne siden er ved at blive opgraderet og udbygget med flere 
vejledninger og hjælp til brugerne.
 
Fremtiden.
Jeg er ikke længere medlem i BOXdanmarks bestyrelse. Det var håbet, at vi gennem 
Boxdanmark kunne opnå rettigheder til fuld og helt selvvalg af ønskede programmer, så 
det enkelte medlem kunne vælge netop de programmer, husstanden ønsker at se, og kun 
betale for disse programmer. 
Udviklingen i Boxdanmark har gjort, at bestyrelsen i Antennelauget ikke længere er sikker 
på, at dette ønske vil kunne opfyldes via Boxdanmark.

For at imødegå udbydernes krav om kortbetaling og dekoderleje for det digitale spejl, med 
tv programmer, medlemmerne i forvejen betaler dyrt for, har bestyrelsen besluttet at 
arbejde hen i mod en løsning, hvor det digitale spejl leveres i Laugets eget regi, altså uden 
kodning, gældende for de digitale programmer som også sendes analogt. Faktisk bliver 

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


det med tiden vendt lidt på hovedet, således at det bliver en delvis analog spejling af det 
digitale udbud.
Omkostningerne til evt. udstyr til hovedstationen tages af den opsparede kapital, så også 
her kan det gøres uden ekstra omkostninger for medlemmerne. Samtidig forhandler vi 
med udbyderne om adgang til deres tilvalgsprogrammer via dekoder, som så vil kunne 
købes på vilkår vi ikke helt kender endnu, men sandsynligvis samme ordning og som 
gælder nu eller lignende.
Bestyrelsen vil også bestræbe sig på, at kunne give jer medlemmer TV programmer, der 
ikke kan modtages fra DVB-T nettet. DVB-T står for egen antenne til det nye digitale 
signal. Viasat programmer vil ikke kunne leveres via DVB-T nettet. Dette gælder f.eks. 
TV3 og 3+ og andre programmer som kun Viasat har. Det samme gælder for nuværende 
HD kanaler. Alt i alt skal det fortsat være attraktivt at være medlem i antennelauget, som 
gerne skal kunne tilbyde om ikke alt, så i hvert fald næsten alt.

Til Sidst.
Dette var beretningen fra bestyrelsen om året 2008. Tak for jeres interesse for vores 
forening, og for jeres opmærksomhed.


