
Bestyrelsesberetning år 2016 

 

I perioden fra 1.1.2015 til den 1.1.2016, er medlemstallet hos Kalundborgegnens Antennelaug 

steget til 8.752 - en fremgang på 23 

  

Den beskedne stigning af medlemstallet, trods mange flere nye medlemmer, skyldes, at vi også 

mister medlemmer, ofte til huse som står til salg eller som ikke benyttes af anden grund. Adresser 

som er restance ramt tæller også med, og konkurrencen om medlemmerne er også blevet større.  

 

Valg af TV pakker ligger fordelt med 3.384 på grundpakken hvilket er en stigning på 255.  

1.166 har mellempakken, en stigning på 7. 

4.155 medlemmer har valgt fuldpakken, som er 216 færre end sidste år. 

 

Bland selv 10, også kaldet bland selv mellempakken, har 45 medlemmer valgt. 

Bland selv fuldpakken har kun 2 medlemmer valgt, men det er også noget af en mundfuld at skulle 

i gang med selv at vælge samtlige kanaler i fuldpakken. Når en bland selv pakke vælges, er 

pakken som udgangspunkt hel tom. Alle kanaler skal enkeltvis vælges af medlemmet. 

 

5.150 har internet. 271 medlemmer har valgt en højere hastighed end basisforbindelsen på 50/10 

til 199 kr. pr. måned. 

 

Fra den 1.1.2016 er det gratis at oprette internet på alle adresser hvor der i forvejen er 

fællesantenne. 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. Når udstyret er afleveret på kontoret Stejlhøj 23, 

tilbagebetales forudbetalt beløb fra afleveringsdatoen, helt uden foregående opsigelse. 

 

IP fastnet telefon tæller 840 medlemmer og 561 har mobil telefon gennem Ka-net. 

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

 

På TV siden, i forhold til kanalvalg, er der nu mange muligheder. Ud over valg af grund, mellem 
eller fuldpakken samt tilvalg af enkelte TV kanaler, eller en bland selv pakke, kan den TV pakke 
din husstand modtager nu også ses på din pc tablet eller mobil. Dette leveres til 0 kr. men kræver 
oprettelse hos YouSee. Denne mulighed gælder kun inden for Danmarks grænser. 
 
Hvordan det fungerer, vil jeg ikke forklare her i beretningen, men hvis der er nogen at de 
tilstedeværende som ønsker en nærmere orientering om dette, kan vi vende tilbage til dette 
punkt senere. Det samme gælder for internettets forskellige hastigheder og priser.  
 
Som nævnt sidste år, kan automatisk betaling af fakturaer fra Antennelauget, foretages på flere 
måder. Betalingsservice som de fleste kender, er stadig en god løsning.  
Tilmelding til automatisk kortbetaling kan også benyttes, og det er også muligt at modtage faktura 
på mail. På den måde spares 25 kr. som vi opkræver for at sende en papir faktura med post. 
 
Vores SMS service, hvor man modtager en SMS besked når der er en vigtig planlagt 
driftsinformation, ser ud til at fungere godt. 
 

  

Den 9. februar blev der lukket for de sidste analoge kanaler. Det er nu 7 år siden at det politisk 

blev besluttet, at TV kanaler skal sendes digitalt, hvilket vi selvfølgelig har gjort siden 2009. 



Det digitale signal blev opdateret den 17. februar i år. Det har igen givet udfordringer med 

indstilling af tv. 

Kanalsøgning på nye TV er heldigvis blevet nemt. Her vælges kabel, digital kanal søgning og 
YouSee, så er alle parameter sat af TV producenten og alle kanaler kommer på de rigtige pladser 
når der udføres en automatisk digital kanalsøgning. Det er straks mere besværligt på fladskærme 
som har få år på bagen. Her skal indtastes flere parameter for at søgningen lykkes perfekt. 

 

Som vi plejer, kan vi oplyse om priser på et YouSee ejet anlæg. YouSee opkræver 239 kr. pr. 

måned for grundpakken hos deres slutbrugere. Vi kan gøre det 91 kr. billigere pr. måned, hvilket 

bliver til 1.092 kr. mindre på et år. 

I vil se mere om de nye priser som gælder for Antennelauget, når vores kasserer får ordet. 

Prisen for internet er den samme, 199 kr. pr. måned. Dog er der som vi oplyste sidste år, nu 

mulighed for højere hastigheder med dertil hørende priser. 

Vi garanterer som sædvanligt, at prisreguleringen på tv pakkerne holder hele året. 

 

Radiokanalerne er der ikke sket nogen ændring på, det er stadig blandt andet de danske DAB 

kanaler som kan modtages med en FM radio, når den kobles på kabelanlægget.  

 

For 2 år siden stod der i beretningen, at i en ikke alt for fjern fremtid vil det nok blive til at vi vil 

udtrykke det sådan, at vi kan levere internet i flere hastigheder til forskellige priser, og TV kanaler i 

HD. På den måde arbejder vi hen imod at blive en bredbåndsleverandør som også kan levere TV. 

Dette betyder, at vi meget snart vil kunne levere internet UDEN TV, som en del medlemmer 

allerede efterspørger.  

Sidste år fortalte jeg, at vi var klar med internet i flere hastigheder. Vi har fortsat opgraderingen af 

internetløsningen til vores medlemmer og er nu blandt landets bedste.  

Det seneste år har vi været i gang med nogle store opgraderinger i kabelnettet. Fiber 
forbindelserne og kobberkabler har gennemgået store opgraderinger. Det betyder, at vi nu har 
mulighed for at tilbyde endnu hurtigere internethastigheder til medlemmerne. Omkostningerne til 
dette har vi heldigvis sparet sammen til, så ikke noget med ekstra betaling fra foreningens 
medlemmer. 

 

På alle produkter bliver hastigheden skruet kraftigt i vejret og vi er rigtig glade for, at vi denne gang 
også kan give vores basisforbindelse et godt skub opad. Før var hastigheden på basisforbindelsen 
30 Mbit download og 5 Mbit upload, den er nu hævet til 50 Mbit download og 10 Mbit upload, til 
uændret pris. 

Medlemmerne kan nu, ud over basisforbindelsen, også vælge løsninger med henholdsvis 100, 
200 og 300 Mbit download. En 300 Mbit forbindelse vil for mange være svært at udnytte helt, da 
rigtigt meget af udstyret hos det enkelte medlem endnu ikke er lavet til så store hastigheder. 

 

Foreningen har til stadighed ønske om at vokse. Vi har nu indgået en aftale med Svebølle om at 

de bliver en del af Kalundborgegnens Antennelaug fra den 1.7.2016. Vi glæder os til at tage godt 

imod de ca. 900 nye medlemmer som enkeltvis skal melde sig ind hos Kalundborgegnens 

Antennelaug. 



I forbindelse med dette, og at vores bestyrelsesmedlem Per Kruse ikke ønsker at genopstille her 

senere i dag, ønsker vi derfor at få Svebølle repræsenteret i vores bestyrelse ved Brian 

Christensen.  

Brian kender en del til anlægget og medlemmerne i Svebølle, da han er formand i foreningen til 

den 1.7.2016. Mere om dette, når vi kommer til valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge 

dagsordenen. 

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

mangler at høre om, så er vi klar til at besvare jeres spørgsmål, da det ikke alene er bestyrelsen 

som er til stede, men også de ansatte som betjener jer til hverdag. 

 

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

 

 


