
                                    

Fra medlemsforum: 

»Jeg har i dag talt med      
YouSee 3 gange for at få 
hjælp og en enkelt gang for 
at købe kortlæser og kort.  
 
Alle gange er jeg kommet  
igennem nærmest med det 
samme og alle gange har 
de været yderst hjælpsom-
me, ydet professionel hjælp 
og været behagelige at tale 
med. En klar forbedring i 
forhold til de gamle udbyde-
re vi har haft. ...« 

- Pia C. 

I denne udgave 
 Bestyrelsens beretning 

 Smørum Kabelnet er klar 
til fremtiden 
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rencekort 
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 Analoge tv-kanaler lukker  

Tv på alle skærme 

Snart tid for generalforsamling 
Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar         
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Se dagsorden side 4 i bladet.  

Nye muligheder med YouSee 
Vores nye leverandør YouSee overtog leverancen af tv og Internet den 1. april 
2015 og tilførte os en del nye muligheder på tv-delen. Adgang til web-tv og nye 
fleksible Bland Selv tv-pakker, som desuden er billigere end de faste pakker, er 
nok de største nyheder.  

De populære bredbåndshastigheder og priser vi havde hos ComX blev fastholdt og 
suppleret med endnu højere hastigheder hos YouSee. Helt op til 300/60 Mbit. 

Den tekniske udvikling går stærkt 
Vi ved, at mange af vores medlemmer føler sig udfordret af den hastige tekniske 
udvikling inden for tv, it og telefoni, og derfor er det et kerneområde for Smørum 
Kabelnet at yde råd og vejledning. På samme måde er det fortsat et indsatsområ-
de for foreningen at varetage medlemmernes interesser på et stort og ofte uover-
skueligt tv-marked.  

På vores nydesignede hjemmeside, som nu også passer til mobil og tablets,     
forsøger vi hele tiden at holde medlemmerne ajour med de mange nye muligheder, 
der løbende kommer til. Som noget nyt vil man fra marts også kunne mødes med 
bestyrelsen hver måned før bestyrelsesmøder. Se tidspunkter på hjemmesiden. 
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Bestyrelsens beretning for 2015 

2015 var året hvor YouSee overtog 
leverancen til Smørum Kabelnet, men 
også et år hvor der er sket en masse 
andre ting. En nydesignet hjemme-
side, en ny Info-kanal, fuld dokumen-
tation af vores anlæg i værktøjet 
AND, en Masterplan for anlægget 
samt et nyt design og navn på det 
medlemsblad, du sidder med nu. 
 
Generalforsamlingen i februar 2015 
sagde ja tak til bestyrelsens 3-årige 
aftale med YouSee og den 7. april, 
med ca. en uges forsinkelse startede 
leverancen af både tv- og Internet-
signaler fra YouSee’s knudepunkt i 
Høje Tåstrup. 

Beretning til generalforsamlingens dagsorden pkt. 2 

Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 2 

YouSee aftalen medførte bl.a. en   
udvidet Grundpakke med TV3, Kanal 5 
og DK4 uden at prisen på Grundpak-
ken steg af denne årsag. Vi fik også 
adgang til at se de tv-kanaler der er i 
det enkelte medlems abonnement på 
andre platforme, så som tablets, 
smartphones og PC. 
 
Frit valg af enkelte tv-kanaler fra 
Grundpakken samt valg af Bland Selv 
tv-kanaler med enten 10, 20 eller 36 
kanaler kom nu som et billigere alter-
nativ til de faste tv-pakker, Mellempak-
ken og Fuldpakken. Faktisk medførte 
dette et stort skred i medlemmernes 
valg af tv-pakke, hvor mange har fra-
valgt Mellempakken og Fuldpakken, 

og i stedet valgt Grundpakken og  
suppleret denne med en Bland Selv 
pakke. Man har på denne måde    
kunne spare mellem 72 og 89 kr. pr. 
måned. En medvirkede årsag til dette 
skred, er nok også den generelle 
trend på tv-markedet, hvor mange har 
fravalgt store tv-pakker til fordel for 
tjenester som Netflix, HBO Nordic, 
Viaplay og TV2 Play med flere. 
 
YouSee valgte i opstarten at give alle 
medlemmer fri adgang til alle tv-
kanaler og ombyttede den 17. og 18. 
april i Smørum Centeret medlemmer-
nes registrerede tv-bokse, tv-
kortlæsere og tv-kort fra Canal Digital 
og ComX uden beregning.  

Bredbånd i Smørum Kabelnet 

Ved overgangen til YouSee kunne 
man beholde den Internet hastighed 
og pris man havde hos ComX, men 
YouSee tilbød også egne bredbånds-
hastigheder, som især var fordelagti-
ge i den høje ende. Man kunne hos 
YouSee fra maj måned få hastighe-
der helt op til 300/60 Mbit. Valgte 
man denne hurtige hastighed, fik man 
udleveret et nyt kabelmodem, mens 
man ved de øvrige hastigheder kunne 

genanvende de kabelmodems som 
medlemmerne havde fra ComX.  

Hvis man ser på medlemmernes valg 
af hastigheder, så har ca. halvdelen 
valgt at beholde en hastighed på 
max. 20 Mbit fra ComX-tiden, mens 
den anden halvdel med højere ha-
stigheder på mellem 25 og 300 Mbit, 
har valgt en ny YouSee hastighed.    

Det er selvfølgelig en afspejling af,   
at priserne hos ComX på de lavere 
hastigheder var de mest gunstige og 

omvendt med med priserne hos   
YouSee på de højere hastigheder. 

Det er glædeligt at se, at antallet af 
medlemmer med en Internet forbin-
delse gennem Smørum Kabelnet er 
stigende og at nu 2.068 medlemmer 
ud af det totale medlemsantal på 
2.853 eller 72,5% har valgt dette.

Udvalget af hastigheder bliver løben-
de tilpasset, og YouSee forventer i 
løbet af 1. kvartal 2016 at tilbyde en 
500 Mbit forbindelse. 

 

Dokumentation og Masterplan 

Det er nu hos Dansk Kabel TV     
endelig lykkedes at få lavet samlet 
dokumentation af hele anlægget i 
værktøjet Advanced Network Design 
(AND). Dokumentationen fra tidligere 
leverandører var desværre ikke   
komplet og var fragmenteret i flere 
forskellige dokumentationsværktøjer. 
Den ny dokumentation har ikke kostet 
os noget, men var en del af den   
indgåede aftale med YouSee.  

Bestyrelsen har i 2015 fået web ad-
gang til AND dokumentationen, så vi 
hele tiden kan følge med i forbindelse 
med ændringer i anlægget. 
 
Dokumentationen i AND har endvidere 
været grundlaget for at kunne udarbej-
de den Masterplan, som Smørum  
Kabelnet har fået  lavet af hensyn til 
fremtidige investeringer.  
I Masterplanen indgår ud over plan-
lægning af fremtidig kabelføring også 

en investeringsplan for de fornødne 
anlægsinvesteringer. 
Vores net er i dag opdelt i 13 delom-
råder også kaldet øer, og forventnin-
gen er, at vi indenfor en kortere tids-
horisont bliver nødt til at opdele nettet 
i mindre øer samt at udskifte store 
dele af det aktive udstyr til den nyere 
teknologi Docsis 3.1.  
Det vil betyde investeringer de næste 
par år på i alt ca. 3 - 4 mio. kr., men et 
præcist beløb kendes ikke endnu.  
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Serviceaftalen med DKTV 

I forbindelse med den ny YouSee 
aftale forsatte Dansk Kabel TV 
(DKTV) servicearbejdet hos Smørum 
Kabelnet som underleverandør til 
YouSee. Samarbejdet med DKTV er 
forløbet uden problemer, og der har i 
2015 været en del aktiviteter. 
 
Ud over dokumentation og Master-
plan har DKTV foretaget den årlige 
gennemgang af anlægget uden at 
finde nævneværdige fejl.  
 
DKTV fjernede i opstartsfasen alle 
pakkefiltre i anlægget, så medlem-
merne havde adgang til alle tv-
kanaler i Fuldpakken.  

Beretning til generalforsamlingens dagsorden pkt. 2 

Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 3 

Efter medlemmernes valg af tv-pakker 
monterede DKTV så de nye filtre, der 
passede til tv-pakkerne fra YouSee. 
 
DKTV har foretaget kabelrenovering i 
Valmuehaven og Åkandehaven. Mere 
om dette i selvstændig artikel længere 
inde i bladet. 
  
DKTV har også tilsluttet de nye boliger 
i bebyggelsen Kong Knuds Park. 
 
Bestyrelsen har haft mulighed for at 
følge med i fejlmeldinger og udført 
arbejde via adgang til DKTV’s web-
baserede SSP portal.  
Her kan vi se, at der i 2015 har været 
registreret 635 forskellige sager.  

Elementer fra serviceaftalen der med 
fordel kan benyttes af medlemmerne: 
 
1. Adgang til uden beregning at rekvi-
rere DKTV til at foretage tjek af den 
komplette husinstallation, med henblik 
på at rådgive medlemmerne i forbin-
delse med eventuelle problemer med 
modtagelsen. Udbedring af eventuelle 
fejl foretages efter tilbud direkte til det 
enkelte medlem. 
 
2. Udbedring af fejl på stikledningsin-
stallationer frem til og med 1. stikdåse 
hos den enkelte bruger. Fejl på stik-
ledningskablet er omfattet, dog ikke 
udgifter til opgravning på privat grund 
i forb. med evt. udskiftning af kablet. 

Valg af tv-pakker og bredbånd 

Medlemmernes valg af tv-pakker: 

Grundpakken  -    2.270                     
Mellempakken -      193         
Fuldpakken  -      390 

Supplement til Grundpakken: 

Bland Selv 10  -   576      
Bland Selv 20  -  363      
Bland Selv 36  -    73  

Medlemmernes valgte bredbånds-
hastigheder fordeler sig således: 

 512 Kbit - 157                        
 1 Mbit  -     1                         
 2 Mbit   -     9                            
 6 Mbit  - 242                                
 20 Mbit - 676                            
 25 Mbit -   50                             
 50 Mbit - 591                                             
 80 Mbit -   23                           
 100 Mbit - 214                     
 300 Mbit - 103 

Billede- og lydproblemer 

Hvis du efter overgangen til YouSee 
stadig oplever problemer med billede 
og/eller lyden på dit Tv, bør du få 
kontrolleret din egen installation. 

I langt de fleste tilfælde viser det sig, 
at evt. forstyrrelser skyldes fejl i eller 
uhensigtsmæssig egen installation. 

Det kan normalt udbedres rimelig 
billigt, og det koster ikke noget at få 
lavet en kontrol af tekniker fra DKTV. 

 

Flytning af mail-servere 

Det lykkedes først at finde et passen-
de tidspunkt at flytte smorumnet.dk 
og smoerumnet.dk e-mails fra ComX 
serverne til YouSee forenings mail-
servere den 24. november. Det betød 
en del besvær for medlemmer der 
skiftede PC’er og havde glemt deres 
password hos ComX. Med de vejled-
ninger vi modtog fra YouSee og med 
hjælp fra kundeservice lykkedes det 
heldigvis de fleste at komme i mål. 

Medlemssituationen 

Der har i 2015 været en mindre afgang 
af medlemmer, så det samlede med-
lemsantal er faldet med 43 fra 2.896 til 
2.853 aktive medlemmer ved nytår. 
Og det til trods for de nye muligheder i 
tv-leverancen fra YouSee samt attrak-
tive bredbåndshastigheder. 
 
Vi må erkende at nogle helt dropper  
tv-pakker og klarer sig med bredbånd 
og streaming fra andre leverandører. 

 

Information 

På hjemmesiden og Infokanalen er der 
løbende blevet informeret om aktuelle 
begivenheder og tiltag. 

Hjemmesiden har fået nyt frisk mobil-
optimeret design og tilpasser sig nu til 
tablets og smartphones. 

Der er også indkøbt og implementeret 
en mere tidssvarende ny Infokanal. 

Et par artikler i LS Avisen er det også 
blevet til i årets løb. 



                                   

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 
I Kulturhuset, Flodvej 68 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

§ 8. 
Dagsorden 

For den ordinære generalforsamling  
gælder mindst følgende dagsorden: 

 
    1. Valg af dirigent 
    2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
    4. Indkomne forslag (Ingen modtaget) 
    5. Godkendelse af budget og kontingent 
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
    8. Eventuelt 
 
 
    Du kan her i medlemsbladet se: 
      
     - Bestyrelsens beretning på side 2 - 3 
     - Regnskab for 2015 på side 6 - 9 
     - Budget for 2016 på side 10 
 
     
    Se for opdateret information på Informationskanalen 
    og på www.smorumnet.dk  

Ordinær generalforsamling 

Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 4 
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Ø-opdeling 

Nettet i Smørum Kabelnet er i dag opdelt i 13 signalområder, de såkaldte øer. Hver ø er separat forsynet via et  
fiberkabel fra vores hovedstation og deler dermed det kabel, som tv-signalerne og Internet trafikken kører i.        
For at gøre det simpelt kan man sige, at der i kablet til en ø kan overføres 1.000 Mbit/s. Det er jo rigelig kapacitet, 
når man kun er en bruger, men jo flere brugere der er på øen, jo mindre bliver der til hver.  

Oversigt over nettet 

Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 5 

Hver ø har i dag lidt over 200 tilsluttede brugere, og for at imødegå behovet i forbindelse med den stigende  
mængde datatrafik, er der i Masterplanen er der lavet en plan for, at i første omgang opdele øerne til ca. 100    
brugere pr. ø og efterfølgende en opdeling til ca. 50 bruger pr. ø.  
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Smørum Kabelnet - Resultatopgørelse 2015 

Note Realiseret Budget
Indtægter

Kontingenter 1.322.400,00 1.129.105,75 
Lejeindtægter 140.137,00    217.250,00    
Tilslutningsafgifter -                 10.000,00      

1.462.537,00 1.356.355,75 
Renteindtægter 15.436,43      50.000,00      

1.477.973,43 1.406.355,75 
Refusion af el-afgifter 116.275,73    -                 

Indtægter i alt 1.594.249,16 1.406.355,75 

Omkostninger

1 Programkøb 39.297,60      121.632,00    
2 Antennedrift 116.177,65    207.309,50    
3 Bestyrelse 60.405,34      50.000,00      

Bestyrelseshonorar 81.000,00      80.000,00      
Konsulenthonorar 20.000,00      60.000,00      

4 Foreningsmøder 33.726,00      30.000,00      
5 Foreninger 47.694,00      60.000,00      
6 Kontorhold 5.914,60        16.000,00      
7 Renter og Gebyrer 2.504,25        3.000,00        
8 Udbygningsomkostninger 324.839,20    740.000,00    
9 Øvrige omkostninger 66.439,60      36.000,00      

Omkostninger i alt 797.998,24    1.403.941,50 

Årets resultat - overført til egenkapital 796.250,92    2.414,25        
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1.462.537,00 1.356.355,75 
Renteindtægter 15.436,43      50.000,00      

1.477.973,43 1.406.355,75 
Refusion af el-afgifter 116.275,73    -                 

Indtægter i alt 1.594.249,16 1.406.355,75 

Omkostninger

1 Programkøb 39.297,60      121.632,00    
2 Antennedrift 116.177,65    207.309,50    
3 Bestyrelse 60.405,34      50.000,00      

Bestyrelseshonorar 81.000,00      80.000,00      
Konsulenthonorar 20.000,00      60.000,00      

4 Foreningsmøder 33.726,00      30.000,00      
5 Foreninger 47.694,00      60.000,00      
6 Kontorhold 5.914,60        16.000,00      
7 Renter og Gebyrer 2.504,25        3.000,00        
8 Udbygningsomkostninger 324.839,20    740.000,00    
9 Øvrige omkostninger 66.439,60      36.000,00      

Omkostninger i alt 797.998,24    1.403.941,50 

Årets resultat - overført til egenkapital 796.250,92    2.414,25        
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Smørum Kabelnet - Balance pr. 31.12.2015 

AKTIVER 31-12-2015 31-12-2014

Tilgodehavender
Tilgodehavende hos YouSee 176.137,00    62.231,62        

176.137,00    62.231,62        
Likvider

Bankkonto - driftskonto 2.155.066,54 1.115.576,99   
Investeringsportefølje 1.608.428,97 1.593.809,71   
Kassebeholdning 352,00           352,00             

3.763.847,51 2.709.738,70   

AKTIVER I ALT 3.939.984,51 2.771.970,32   

PASSIVER

Kreditorer
ComX 170.000,00    39.297,60        
Andre kreditorer 25.280,00      5.240,00          

195.280,00    44.537,60        
Moms

Indgående moms (134.137,64)   (324.248,85)    
Udgående moms 336.333,51    305.423,82      
Momsafregning 2,20               2,23                 

202.198,07    (18.822,80)      
Copydan

COPY-Dan fra 2014 -                 -                  
COPY-Dan - opkrævet i 2015 -                 1.031.536,40   
COPY-Dan - betalt i 2015 -                 (1.031.536,40) 

-                 -                  

Egenkapital
Egenkapital pr. 1. januar 2015 2.746.255,52 2.227.655,64   
Årets resultat 796.250,92    518.599,88      
Egenkapital pr. 31. december 2015 3.542.506,44 2.746.255,52   

PASSIVER I ALT 3.939.984,51 2.771.970,32   

Egenkapitalens andel pr. Medlem (2.845) 1.245,17        965,29             

(1.031.536,40)
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Smørum Kabelnet - Noter til årsregnskabet 

Realiseret Budget
Note 1 - Programkøb

TV2 39.297,60    121.632,00  
39.297,60    121.632,00  

Note 2 - Antennedrift
Serviceaftale -              76.309,50    
Forsikring 16.958,18    16.000,00    
DONG 75.928,65    70.000,00    
Reparationer 2.088,20      5.000,00      
Diverse: Telefon 7.786,30    

G4S 6.861,35    
Stangkær 5.280,00    
YouSee (15.224,14) 
Køleanlæg 14.325,00  
Øvrigt 2.174,11    21.202,62    40.000,00    

116.177,65  207.309,50  

Note 3 - Bestyrelse
Bestyrelsesmøder 4.241,05      
Udvalgsmøder 22.441,84    
Kørselsomkostninger 5.022,45      
Bestyrelsessamling 28.700,00    

60.405,34    50.000,00    

Note 4 - Foreningsmøder
Generalforsamling 2.726,00      2.500,00      
Information og omdeling 31.000,00    27.500,00    

33.726,00    30.000,00    

Note 5 - Foreninger
Forenede Danske Antenneanlæg 47.694,00    60.000,00    

47.694,00    60.000,00    

Note 6 - Kontorhold
Porto -              1.000,00      
Kontorartikler/trykning af materialer 5.914,60      5.000,00      
Udbringning/omdeling -              10.000,00    

5.914,60      16.000,00    
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Realiseret Budget
Note 7 - Renter og gebyrer

Gebyrer - Bank og Giro 2.096,25      1.000,00      
Gebyr - PBS Danmark 408,00         2.000,00      

2.504,25      3.000,00      

Note 8 - Udbygningsomkostninger
Diverse kabelskader 227.485,83  
Stander 47.456,90    
Stikledning 10.614,86    
Udvidelse - Brændekær 33.480,00    
Andet 5.801,61      

324.839,20  740.000,00  

Note 9 - Øvrige omkostninger
Anskaffelser 4.949,60      16.000,00    
Infokanal 29.000,00    -              
Webside 32.490,00    20.000,00    

66.439,60    36.000,00    

Smørumnedre, den 30. januar 2016

Henrik Dagø
kasserer

Revisorpåtegning

Foranstånde regnskab er revideret og fundet ioverensstemmelse med de
for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret
tilstede.

Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for
regnskabsåret 2015.

Smørumnedre, den 30. januar 2016

Mogens Palsbjørn
revisor
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Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 10 

Smørum Kabelnet - Budget 2016 

Realiseret 2015 Budget 2016
Indtægter
Kontingenter 1.322.400,00  1.046.960,00 
Lejeindtægter 140.137,00     180.000,00    
Tilslutningsafgifter -                  10.000,00      

1.462.537,00  1.236.960,00  
Renteindtægter 15.436,43       25.000,00      

1.477.973,43  1.261.960,00 
Refusion af el-afgifter 116.275,73     35.000,00      

Indtægter i alt 1.594.249,16  1.296.960,00 

Omkostninger
Programkøb 39.297,60       -                 
Antennedrift 116.177,65     148.500,00    
Bestyrelse 60.405,34       60.000,00      
Bestyrelseshonorar 81.000,00       80.000,00      
Konsulenthonorar 20.000,00       60.000,00      
Foreningsmøder 33.726,00       32.500,00      
Foreninger 47.694,00       60.000,00      
Kontorhold 5.914,60         16.000,00      
Renter og Gebyrer 2.504,25         3.000,00        
Udbygningsomkostninger 324.839,20     800.000,00    
Øvrige omkostninger 66.439,60       35.000,00      

Omkostninger i alt 797.998,24     1.295.000,00 

Årets resultat - overført til egenkapital 796.250,92     1.960,00        

Kontingentforslag for 2016

Kontingent til Smørum Kabelnet 460,00           
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Bestyrelsesmedlem:  
Henrik Haas 
Henrik har været en del af bestyrelsen 
siden 2012. Arbejdsområderne er alt 
vedrørende forsikring, distribution, 
samt substitut for sekretæren. Henrik 
varetager også opgaver i forbindelse 
med foreningens hjemmeside og info-
kanal. Interesseområderne er lyd og billede og holder sig 
løbende orienteret om teknologien bag.  
Henrik er til daglig partnerchef i Tryg Forsikring.  

Formand:  
Mikael Møhl Schrøder 
Mikael startede i Antenneforenin-
gen Smørum i 1990 og var med til 
fusionere denne med Smørumned-
re Antennelaug i 2001.               
Mikael blev næstformand i Smørum  
Kabelnet i 2002 og har været    
formand siden 2007.  Medlem af forretningsudvalget.                           
Mikael er selvstændig IT-rådgiver og arbejder med      
projektledelse, marketing og ledelse generelt. 

Næstformand:  
Niels Engel 
Niels blev valgt i 2010 på grundlag 
af en kritisk holdning vedr. prisstig-
ningerne. Hans motto er “Det behø-
ves ikke at blive dyrere, bare vi gør 
det smartere”. Interesseret i at un-
dersøge muligheder for besparelser 
generelt. Niels arbejdsområde er service/udvikling i nettet. 
Medlem af hjemmeside/infokanal gruppen. Niels arbejder 
til dagligt som pilot i et større skandinavisk flyselskab. 

Kasserer:  
Henrik Dagø 
Henrik startede i Smørum Kabelnet 
i 2001. Henrik har siden 2003 været 
kasserer for Smørum Kabelnet og 
er medlem af forretningsudvalget. 
Henrik er til daglig økonomichef i et 
større dansk selskab og har ansva-
ret for regnskabet i moderselskabet og regnskaberne i 
nogle af de udenlandske datterselskaber samt etablering 
af et Shared Service Center i Danmark. 

Driftsansvarlig:  
Steen Eget 
Steen kom ind i bestyrelsen i 2001, 
og har siden været ansvarlig for den 
daglige drift. 
Hans primære område er medlems-
kontakten samt kontakten til       
serviceleverandørerne. 
Herudover er han involveret i arbejdet med nye tiltag. 
Steen’s baggrund er en teknikeruddannelse inden for fly- 
og tog sikkerhed samt IFE specialist.     

Sekretær:  
Torben Trans 
Torben har været med i bestyrelsen 
siden 2005. Torben er foreningens 
sekretær og sørger for lokaler og det 
praktiske omkring diverse møder. 
Derudover varetages også opgaver 
til hjemmeside og infokanal. 
 
Torben arbejder til dagligt som servicetekniker i et sikker-
hedsfirma. 

Bestyrelsesmedlem:  
Carsten Riis Fredriksen 
Carsten har været med i bestyrel-
sen siden 2007. Carsten arbejder 
med løbende opgaver i bestyrelsen, 
herunder juridiske spørgsmål. 
Carsten lægger vægt på, at     
Smørum Kabelnet har et varieret 
tilbud og leverer et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris. 
Carsten arbejder til dagligt med international standardise-
ring i Dansk Standard. 

På valg 

På valg På valg 

På valg 

Revisor:  
Mogens Palsbjørn - modtager genvalg 
 
Suppleanter: 
Bo Nielsen, Åkandehaven 148 - på valg 
Terje Nagel, Astershaven 23    - på valg 
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Medlemsmøde torsdag den 31. marts  
i Kulturhuset Flodvej 

 
YouSee vil på mødet fortælle om produkterne i deres omfattende underholdningsunivers og om diverse nyheder.  
 

Der vil være gennemgang af produkterne i salen kl. 19.00 og kl. 20.30 

Den nye  
YouSee tv-
boks på vej
YouSee arbejder på 
de sidste detaljer og 
glæder sig til at   
præsentere den nye 
tv-løsning i løbet af  

1. kvartal. Vi kan allerede nu løfte sløret og fortælle, at tv-boksen bliver meget mindre end den velkendte Samsung 
tv-boks, som bliver udfaset.  

Den er støjsvag og reagerer hurtigt ved kanalskift, navigation og brug af harddisken. Navigationen vil i stor ud-
strækning ligne den, I kender fra YouSee Tv & Film app'en. I vil stadig have masser af tv, film og serier at vælge 
mellem, men adgang og styring af tv-oplevelsen bliver smartere. 

Live-tv, traditionelle tv-udsendelser og tv on demand smelter sammen, og medlemmerne kan se tv præcis når og 
hvor de vil. Der følger masser af inspiration og personlige indstillinger med, så hver person i husstanden kan 
skræddersy deres tv-oplevelse.  

Smørum Kabelnet radiokanaler 
 

Kanal
Frekvens 

MHz Kanal
Frekvens 

MHz Kanal
Frekvens 

MHz
DR P1 101,5 Radio 24Syv 103,9 Radio Schleswig-Holstein 91,2
DR P2 Klassisk 97,0 Radio Klassisk 99,4 Radio Ballerup 98,8
DR P3 103,2 NOVA FM 100,5 Klasisk Radio (tysk) 106,2
DR P4 102,7 Radio 100 96,1 RTL Radio 101,0
DR P5 107,6 THEVOICE 97,7 Radio Jazz m.fl. 91,7
DR P6 Beat 88,4 POP FM 105,0 Radio Soft 95,2
DR P7 Mix 92,2 Sverige P2 98,2 myROCK 105,7
DR P8 Jazz 93,5 NDR 1 Tysk 90,1 DINRADIO 90,6
Ramas DR 92,7 NDR Kultur Tysk 107,2 CPH FM 89,4
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Kanaloversigt Smørum Kabelnet

>

Plads Fuldpakke Mellempakke Grundpakke Kanalnavn HD
På mobil, 

tablet og pc

1 DR1

2 DR2

3 DR K

4 Kanal 5

5 TV 2 *

6 TV 2 Zulu

7 TV 2 Charlie

8 TV 2 News

9 TV3

10 TV3+

11 TV3 Puls

12 Kanal 4

13 Infokanalen

14 6’eren

15 CANAL9

16 TLC

17 Discovery Channel

18 BBC Brit

19 TNT

20 MTV

21 DR3

22 TV 2 Fri

23 dk4

24 Comedy Central

25 TV 2 Region

26 National Geographic 
Channel

27 DR Ramasjang

28 Disney Channel

29 Disney XD

30 Cartoon Network

31 Nickelodeon

32 Disney Junior

33 DR Ultra

34 Boomerang
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Plads Fuldpakke Mellempakke Grundpakke Kanalnavn HD
På mobil, 

tablet og pc

35 ID Investigation

37 TV3 SPORT 1

38 TV3 SPORT 2

39 Eurosport 1

41 Eurosport 2

49
 

TV 2 SPORT

50 Animal Planet
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52 Nat Geo Wild

55 Ekstrakanalen

63 BBC Earth

65 TCM *

66 Trailerkanalen

73 VH1

81 TV 2 Region
– naboregion

84 BBC World News

85 CNN

87 Sverige 1

88 Sverige 2

89 TV4

90 NRK1

91 ARD

92 ZDF

93 NDR

94 RTL

95 FOLKETINGET

96 Regionalkanalen/ 
DR Tegnsprogskanalen

97 Reserveret lokal-tv

98 Reserveret beboer-tv

99 Reserveret lokal-tv

890 DR1 Syn

891 DR2 Syn

892 DR3 Syn
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Du behøver ikke sidde i sofaen for at se tv. 
Du kan nemt se dine yndlingsprogrammer, 
hvor du vil. På din mobil, tablet eller pc. 
Overalt i Danmark. Det koster ikke ekstra. 
Bare du er på nett et.

Og se dem, når du vil
Har du en større tv-pakke end Grundpakken, 
kan du også gå på op dagelse i det store 
Tv-arkiv. Og kommer du for sent til dit pro-
gram, kan du starte det forfra.

Hent app’en – eller gå til tv.yousee.dk
Hent app’en YouSee Tv & Film til din mobil 
og tablet i App Store eller Google Play. På 
pc’en kan du se tv på tv.yousee.dk

Kom godt i gang. Få hjælp på  
yousee.dk/tvoveralt

Se dine yndlingsprogrammer 
hvor du vil

TV 2 og TCM kan du kun se, når du er på nett et med YouSee Bredbånd. Har du ikke bredbånd fra YouSee kan du tilkøbe 
 servicen TV 2 UDE for 5 kr./md. Så kan du også se TV 2 overalt i Danmark på mobil, tablet og pc. Ring til kundeservice på 
70 70 41 24, hvis du ønsker at købe TV 2 UDE.
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Vil du selv vælge de fl este af dine kanaler, kan du vælge en 
Bland Selv-pakke. Oven i Grundpakken kan du vælge lige 
netop de kanaler, du har lyst til. 10, 20 eller 36 ad gangen. 
Du kan ski� e dine bland selv-kanaler ud hver måned, hvis 
du har lyst. Uden det koster ekstra. Adgangen til dine Bland 
Selv-kanaler fi ndes på et programkort – også kaldet et 

YouSee Kort. Sådan ét får du automatisk med, når du bestiller 
en Bland Selv-pakke. Der er intet månedligt gebyr på YouSee 
Kort. Kortlæser til fl adskærm koster 295 kr./stk. ved køb hos 
YouSee. 

Du bestiller Bland Selv-pakker på yousee.dk/blandselvtv.

 10
Bland Selv-kanaler
180 kr./md.
Ekskl. Grundpakke

20
Bland Selv-kanaler
230 kr./md.
Ekskl. Grundpakke

36
Bland Selv-kanaler
280 kr./md.
Ekskl. Grundpakke

Godt at vide
Blander du selv, behøver 
du lidt udstyr. Enten en 
kortlæser til din fl ad-
skærm. Eller en YouSee 
Plus-boks – så kan du 
også optage,  pause, spole 
og bestemme endnu mere 
selv. Spørg gerne os, eller 
gå ind på yousee.dk, hvis 
du er i tvivl.

Sport Underholdning Dokumentar InternationaltBørn MusikNyheder

Bland selv din tv-pakke

Du kan også vælge én ekstra tv-kanal til din tv-pakke
Mangler du en eller måske lidt fl ere tv-kanaler i din tv- pakke, 
kan du vælge Ekstrakanaler. Der er over 100 kanaler at 
vælge imellem – alt fra sports- og børnekanaler til kanaler 

med fi lm og serier og meget andet. Og du kan frit ski� e dine 
Ekstrakanaler hver måned, hvis du har lyst. Ekstrakanaler 
koster fra 10 kr./md.  

Ekstrakanaler kræver kort
Du skal bruge et YouSee Kort for at se Ekstrakanaler. For at 
dit tv kan læse kortet, skal du have en YouSee boks eller en 
 kortlæser. Når du bestiller Ekstrakanaler føjes der automatisk 
et YouSee Kort til din bestilling. Du vælger om dit kort skal 

sidde i en YouSee boks eller en kortlæser, eller om du vil have 
kortet uden udstyr, fordi du har et tv med digital kortlæser. 

Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler.
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Vil du selv vælge de fl este af dine kanaler, kan du vælge en 
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Godt at vide
Blander du selv, behøver 
du lidt udstyr. Enten en 
kortlæser til din fl ad-
skærm. Eller en YouSee 
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Det bedste bredbånd  
giver bedre oplevelser

Med bredbånd kan du også få telefoni igennem dit internet. YouSee Telefoni er ip-telefoni, så i stedet for at forbinde din telefon til dit almindelige
telefonstik, skal du forbinde den til dit bredbåndsmodem. Se mere på yousee.dk/telefoni.

Når du har tv fra Smørum Kabelnet, kan du også få bred-
bånd fra YouSee. Med særlige hastigheder og priser. Så 
kan hele familien skype, streame film, spille online, hente 
musik, uploade billeder og surfe på samme tid. 

Underholdning med i prisen
Med C More inkluderet i dit abonnement løber du aldrig 
tør for underholdning. Du får prisbelønnede film og serier. 
Sjov til de små og stribevis af danske filmklassikere til de 
voksne. Se det hele på din mobil, tablet og pc. Eller dit tv, 
hvis du har AirPlay eller Chromecast.

Hastigheder til ethvert behov

2 Mbit/512 kbit 129 kr./md.

50/10 Mbit 219 kr./md.4 Mbit/512 kbit 149 kr./md.

100/20 Mbit 269 kr./md.25/5 Mbit 199 kr./md.

300/60 Mbit 349 kr./md.
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Mobilopsparing
Allerede på din første dag med YouSee Mobil sætter vi 
300 kr. ind på din Mobilopsparing – til din næste mobil. 
Efter 6 mdr. får du igen 300 kr. Du kan spare 600 kr. op i alt, 
og når du har brugt pengene på en ny mobil, laver vi en ny 
Mobil opsparing til dig. På den måde kan du få et tilskud 
på 600 kr. til en ny mobil. Hvert år. Du kan læse mere om 
Mobilopsparing på  yousee.dk/mobilopsparing.

Rabat til hele familien
Vælger du et af vores fri tale-abonnementer, kan 4 andre i 
din husstand få rabat hver måned. Se mere på yousee.dk/
mobil/familierabat. Vælger du også Bredbånd hos os, kan 
op til 5 personer i din husstand få ekstra data på mobilen. 
De skal blot vælge Small, Medium eller Large. Så giver vi 
20 GB ekstra data hver måned på alle abonnementerne. 

God fornøjelse med at finde dit nye abonnement.

YouSee Mobil  
med særlig foreningsfordel

Large
Inkl. Mobilopsparing

Nyd din mobil – uden at tænke 
på hvor meget. Du kan også 
bruge din fri tale, når du rejser i 
det meste af Europa.
Og du får 100 MB ekstra data 
til udlandet hver måned.
Mulighed for samlefordele på 
alle pakker

• Fri tale – også i EU

• 10 GB data

• Fri sms og mms

•   4G på Danmarks bedste 
netværk

• Musik og 1 valgfri film

•  100 MB data i EU

199 kr./md.
Oprettelse 99 kr. 
Mindstepris 1. md. 298 kr.

Medium
Inkl. Mobilopsparing

Med Medium får du fri tale og 
en god mængde data. Og du 
kan få endnu mere data, hvis 
du bytter din taletid ud med 
flere GB. Bland selv og få fx 10 
timer tale og 10 GB i stedet.

• Fri tale

• 4 GB data

• Fri sms og mms

•  4G på Danmarks bedste 
netværk

• Musik og 1 valgfri film

149 kr./md.
Oprettelse 99 kr. 
Mindstepris 1. md. 248 kr.

Small
Inkl. Mobilopsparing

Med Small kan du snakke og 
surfe lidt hver dag, fx læse 
nyheder og mails på mobilen. 
Og se små videoer. Vil du også 
se film og serier, kan du nemt 
blande selv og bytte dine timer 
ud med mere data.

• 8 timer tale

• 4 GB data

• Fri sms og mms

• Musik og 1 valgfri film

•   4G på Danmarks bedste 
netværk

129 kr./md.
Oprettelse 99 kr. 
Mindstepris 1. md. 228 kr.
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VI GIVER DIG ET STABILT 
TRÅDLØST BREDBÅND

Kender du disse situationer?
se mere

 
Afbrydelser 
eller udfald?

For lav  
hastighed?

Dårlig dækning  
på dit  

trådløse bredbånd?



Læs mere og bestil på www.danskkabeltv.dk/wifiplus 
eller ring til os på tlf. 69 12 13 77

Det trådløse bredbånd er en følsom teknologi

Der er mange forstyrrelser udefra fra

• andre elektroniske enheder, 
• betonvægge/skillevægge, 
• andre netværk (f.eks. naboers netværk)
• placering af udstyr

Derudover har antallet af tilkoblede enheder 
(ofte max 10) betydning for både hastighed og dækning.

Et almindeligt har ofte flere enheder på internettet:
• 2-3 mobiltelefoner
• Vores gæsters mobiltelefoner
• 2-3 pc´ere
• 2-3 tablets
• 2-3 Smart TV
Alt dette påvirker både hastighed ogdækningsområde.

Med Wifi Plus får du en professionel løsning med 
optimal dækning, god hastighed og med 
mulighed for op til 100 samtidige enheder.

 Priser fra925 kr



Læs mere og bestil på www.danskkabeltv.dk/wifiplus 
eller ring til os på tlf. 69 12 13 77

Det trådløse bredbånd er en følsom teknologi

Der er mange forstyrrelser udefra fra

• andre elektroniske enheder, 
• betonvægge/skillevægge, 
• andre netværk (f.eks. naboers netværk)
• placering af udstyr

Derudover har antallet af tilkoblede enheder 
(ofte max 10) betydning for både hastighed og dækning.

Et almindeligt har ofte flere enheder på internettet:
• 2-3 mobiltelefoner
• Vores gæsters mobiltelefoner
• 2-3 pc´ere
• 2-3 tablets
• 2-3 Smart TV
Alt dette påvirker både hastighed ogdækningsområde.

Med Wifi Plus får du en professionel løsning med 
optimal dækning, god hastighed og med 
mulighed for op til 100 samtidige enheder.

 Priser fra925 kr

                                    
Haves: Ny informationskanal  -  Ønskes: opslag 
I starten af sommeren 2015 købte foreningen hardware samt software til en ny informationskanal.                      
Vores oprindelige computer som kørte info-kanalen var gået i stykker, endvidere var softwaren ikke opdateret     
og den kørte stadigvæk i det gamle skærmformat 4:3. Softwareproducenten havde ikke i sinde at opdatere deres 
version til det nu almindelige skærmformat 16:9. Det var derfor på tide, at vi måtte investere i nyt udstyr. 
Vi valgte en løsning som kører Scala, som oprindelig er et Norsk produkt, der startede til netop info-kanaler i    
starten af 1990’erne. 
 
Vores info-kanal kan nu køre videosekvenser og hente informationer fra Internettet. I bunden af skærmen         
kører der de sidste nyheder fra: BT, Lokal-avisen (Egedal), rec.dk, YouSee samt selvfølgelig Smørum Kabelnet.  
Der er også frisk vejr fra DMI. 
 
Vi kan som tidligere tilbyde foreninger samt offentlige arrangementer at lave opslag på vores info-kanal.               
Vi laver en baggrund, og så kan foreningen selv ændre i teksten.  
Hvis dette kunne have interesse, så send en mail til engel.niels@gmail.com  
 

Du finder info-kanalen på kanalplads 98. 

Ny infokanal 
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Få hjælp og vejledning hos YouSee. 
På YouSee’s hjemmeside kan du finde omfattende hjælp omkring bredbånd, Tv, telefoni, mail og dit abonnement. 
På www.yousee.dk vælger du menupunktet Hjælp, der befinder sig længst til højre under YouSee logo. 



                                   

 
 
 

 
VEDTÆGTER 

FOR 
SMØRUM KABELNET 

 

 

Foreningens vedtægter er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2001                                      
og igen på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2009. 

 

Vedtægter er opdateret pr. 1. januar 2014                                                                                    
i forbindelse med ophør af tilslutningspligten pr. 31. december 2013 

  

 

 

§ 1. 

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum. 

 

§ 2. 

Formål 

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne 
tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte   
radio- og TV-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis internet og telefon. Foreningen skal     
varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. 

 

§ 3. 

Medlemskreds 

Som medlem kan optages enhver ejer, lejer eller andelshaver af fast ejendom mod betaling af tilslutningsafgift og 
kontingent. Øvrige omkostninger til etablering m.v. afholdes af det enkelte medlem. 

Vedtægter 
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Vedtægter 
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§ 4. 

Kapital og drift 

1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne. 

2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. 

3) Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse 
samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen. 

 

§ 5. 

Udtræden af foreningen 

1) Udmeldelse af Smørum Kabelnet kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. 

2) Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af signalmodtagelsen, skal ske skriftligt til foreningens formand. 

3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue. 

4) Ved fraflytning overdrages forpligtelserne til den nye ejer, lejer eller andelshaver. 

5) Omkostninger ved frakobling og eventuel senere gentilslutning afholdes af medlemmet. 
 

§ 6. 

Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer 

1) Ved kontingentrestance er bestyrelsen efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at 
afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af 
restance samt de ved afbrydelsen og genetableringen forbundne omkostninger. 

2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer sig-
nalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri. 

3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så 
dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes. 

4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende af-
gørelse på førstkommende generalforsamling. 

5) Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbeta-
ling af noget beløb. 

§ 7. 

Generalforsamling 

1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordinær generalfor-
samling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjem-
meside med mindst 21 dages varsel. 

2) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af be-
styrelsen eller revisor i foreningen. 

3) Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingens afholdelse.  

4) Forslag, budget og regnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsam-
lingens afholdelse. 
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§ 8. 

Dagsorden 

For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden: 

    1. Valg af dirigent. 

    2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 

    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

    4. Indkomne forslag. 

    5. Godkendelse af budget og kontingent. 

    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

    7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

    8. Eventuelt 

 

§ 9. 

Beslutninger og afstemning 

1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlem-
mer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved 
almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal. 

2) Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. 

3) Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. 
Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsorde-
nen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger. 

4) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemme-
berettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt. 

5) Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at mindst 2/3 af 
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages 
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræ-
senteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 
dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

 

§ 10. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling udover det i § 9 stk. 5 nævnte tilfælde afholdes, når bestyrelsen måtte skønne 
det formålstjenligt, eller når mindst 100 af foreningens medlemmer, bilagt dagsorden fremsender skriftligt ønske 
herom. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamling til afholdelse senest 21 dage fra indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen og på 
Smørum Kabelnets hjemmeside. 

Vedtægter 

Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 24 



                                    

Vedtægter 
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§ 11. 

Referater 

De på generalforsamlingen behandlede forslag og vedtagne beslutninger nedskrives i et generalforsamlingsrefe-
rat, der underskrives af dirigenten. Referatet skal offentliggøres på Smørum Kabelnets hjemmeside senest 21 da-
ge efter generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 12 

Bestyrelsen 

1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Besty-
relsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år i forholdet 4:3. Efter første generalforsamling afgår 3 medlemmer. 
Genvalg kan finde sted. 

2) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forret-
ningsorden. Konstituerende møde skal afholdes senest 4 uger efter generalforsamlingen. 

3) Bestyrelsen udfærdiger referat over forhandlinger med de af bestyrelsen trufne beslutninger. 

4) Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg, programudvalg m.m. med et bestyrelsesmedlem som for-
mand. 

§ 13 

Tegning – hæftelse  

1) Bestyrelsen repræsenterer Smørum Kabelnet og leder og bestyrer dets anliggender, herunder dets formue. 

2) Smørum Kabelnet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke 
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

3) Smørum Kabelnet tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med 3 af bestyrel-
sens medlemmer. 

§ 14 

Regnskab og revision 

1) Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller i 
dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste. 

2) Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassere-
ren eller formanden. 

3) Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsen skøn investeres i værdipapirer med lav risiko. 

4) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest den 1. februar efter 
regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen. 

 

§ 15 

Opløsning af foreningen 

Opløsning af Smørum Kabelnet kan kun vedtages på en generalforsamling i henhold til reglerne i § 9 stk. 5. I til-
fælde af foreningens opløsning skal de fremmødte medlemmer tage stilling til anvendelsen af foreningens midler 
samt udvælgelse af likvidator. 

                                    

§ 8. 

Dagsorden 

For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden: 

    1. Valg af dirigent. 

    2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 

    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

    4. Indkomne forslag. 

    5. Godkendelse af budget og kontingent. 

    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

    7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

    8. Eventuelt 

 

§ 9. 

Beslutninger og afstemning 

1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlem-
mer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved 
almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal. 

2) Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. 

3) Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. 
Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsorde-
nen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger. 

4) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemme-
berettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt. 

5) Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at mindst 2/3 af 
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages 
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræ-
senteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 
dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

 

§ 10. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling udover det i § 9 stk. 5 nævnte tilfælde afholdes, når bestyrelsen måtte skønne 
det formålstjenligt, eller når mindst 100 af foreningens medlemmer, bilagt dagsorden fremsender skriftligt ønske 
herom. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamling til afholdelse senest 21 dage fra indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen og på 
Smørum Kabelnets hjemmeside. 

Vedtægter 
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Fremtidsplaner i Smørum Kabelnet 
Skrevet af Niels Engel: engel.niels@gmail.com og Mikael Møhl Schrøder: mms@smorumnet.dk 

Hjælp os med at spare penge. Hvis du kender til et større graveprojekt i Smørum, så giv os    
besked. Du kan her læse om den Masterplan som Smørum Kabelnet fik etableret i 2015.   

Den største omkostning i vores forening er helt klart gravearbejde. Det er dyrt, meget dyrt at grave i jorden, og 
bagefter at få reetableret efter gravningen. Hvor der ligger asfalt og brosten, kan det koste mere end 1.000 kr. pr. 
meter, så det kan derfor være nyttigt og smart at få lagt kabler og tomrør i jorden, hvis andre som f.eks. Smørum 
Kraftvarme har lavet en gravning. 

Valmuehaven                                                                                                                                                                            
Beboerne i Valmuehaven ved godt hvordan Smørum Kraftvarme har gravet i det sidste års tid i området. I starten 
var vi i Smørum Kabelnet ikke så glade for deres gravearbejde, da de fik skadet en del af vores kabler.  

Efter nogen tid fik vi dog vendt det lidt rundt og tog fordel af de åbne huller. Vi fik i sidste øjeblik lagt nogle tomrør 
ned, så vi forhåbentlig på længere sigt kan spare nogle penge på selv at skulle grave der. Desværre havde vi ikke 
planlagt præcis hvor og hvordan vi skulle lægge rør ned, så de blev “plantet” der, hvor vi mente at det gav mening.  

På vej mod en Masterplan                                                                                                                                                       
Bestyrelsen havde dog startet noget planlægning op, og i november 2014 havde vi et møde med Dansk Kabel TV, 
der præsenterede os for deres koncept, en såkaldt ”Masterplan”, som er et værktøj til at styre investeringer i frem-
tidig kabling.  

I kontrakten med YouSee blev det derfor aftalt, at Dansk Kabel TV skulle udarbejde en Masterplan for vores net til 
kr. 75.000, hvilket er halv pris i forhold til normal pris for dette arbejde. Før Dansk Kabel TV kunne starte på at lave 
en Masterplan, skulle de dog bruge en fuldstændig dokumentation over vores net.  

Denne dokumentation burde ifølge de aftaler vi har haft med snart en del forskellige service leverandører være i 
orden og   opdateret. Problemet var bare, at leverandørerne Relacom (Canal Digital), Dansk Antenneservice,   
Stofa og ComX alle havde lavet deres digitale dokumenter i forskellige formater. Det var derfor lidt af et mareridt at 
få konsolideret dokumentationen, og det blev først løst i forbindelse med den ny kontrakt med YouSee, hvor vi sik-
rede os, at dokumentationen uden omkostning for Smørum Kabelnet blev indlagt i systemet Advanced Network 
Design (AND).  

AND er et avanceret GIS-baseret netværks administrationssystem, som bl.a. benyttes af YouSee, Stofa samt 
Dansk Kabel TV til dokumentation af antenneanlæg.  

Dokumentationsopgaven for vores net var stor og omfattende, og Dansk Kabel TV brugte en ekstern ansat på fuld 
tid i mere end 3 måneder, kun til at lægge vores tegninger/beregninger ind i AND. Bestyrelsen har efterfølgende 
fået web-adgang til at se dokumentationen i AND. 

Det er denne slags multirør som nedlægges i udgravninger 
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Fremtidsplaner 

Masterplanen 

Masterplanen er nu udarbejdet og giver os en kørevejledning 
frem mod fiber til hjemmet (FTTH). Der er nok ingen tvivl om, 
at vores medlemmer på et tidspunkt i fremtiden vil få brug for 
en fiber til husstanden, men det er dyrt at grave ned, så der-
for gælder det om at være smart.  

Når vi planlægger udskiftning af coax-kabler i nettet, eller 
hvis andre aktører allerede har gravet eller planlægger en 
større udgravning, så gælder det om at få lagt det rigtige 
multirør ned til fremtidigt fremføring af fiber. 



Fremtidsplaner 

Nyt coax-kabel samt multirør lagt under det nye fortov.  

Åkandehaven. 

I efteråret 2015 gik Egedal Kommune i gang med at renovere 
fortovene i Åkandehaven. Vi kendte til dette projekt, da for-
manden for Smørum Kabelnet også sidder i grundejerfor-
eningens bestyrelse. Det var derfor indlysende, at vi ville 
bruge denne fantastiske situation til at få renoveret vores 
coax-kabler og samtidigt få nedlagt multirør.                    
Smørum Kabelnet betaler i forbindelse med dette kommunen 
for den ekstra omkostning det koster at få lavet en dybere 
rende til vores kabler og rør.  

Vi kunne nu tage udgangspunkt i den færdige Masterplan,  
så det var enkelt at se hvad der skulle gøres. Der er derfor 
nu 2 veje i Åkandehaven som er klar til fremtidigt fiber.       
De sidste 3 veje bliver færdiggjort i 2016. 

YouSee opgraderer deres eget net                                                                                                                      
YouSee investerer massivt i en opgradering af deres eget coax-net, og YouSee har et mål om at kunne levere  
Internet hastighed på 1 Gbit/s ved udgangen af 2016. 

Med den ny teknologi med den tekniske betegnelse "Docsis 3.1" vil YouSee blive klar til at give 1,3 millioner     
danske husstande bredbåndshastigheder på helt op til 1.000 Mbit/s (1 Gigabit).                                                                                                        
Til sammenligning er den gennemsnitlige bredbåndshastighed i en dansk husstand i dag ca. 30 Mbit/s. 

Opgraderingen til Docsis 3.1 begynder i starten af 2016, og er efter planen afsluttet inden udgangen af 2017.  

Dermed vil alle danske husstande med adgang til YouSee’s net kunne få glæde af den nye teknologi og de      
ekstremt høje bredbåndshastigheder. YouSee bliver med stor sandsynlighed den første kabeloperatør i Europa, 
der konsekvent ruller Docsis 3.1-standarden ud i hele sit coax-net. 

YouSee forventer med dette initiativ at dække danskernes behov for bredbånd rigeligt frem til de første år af  
2020’erne. Med et så stort løft for så mange og på så kort tid, er der tale om det absolut største enkeltbidrag til 
Folketingets målsætning om, at alle danskere i 2020 skal have adgang til 100 Mbit/s bredbånd. 

Med udrulningsplanen for Docsis 3.1 vil halvdelen af alle danske husstande allerede tre år tidligere end             
Folketingets målsætning have adgang til den ti-dobbelte hastighed. 

Hvad kræves der så af vores net i Smørum?                                                                                                      
Hvis vi skal følge med i udrulningsplanen fra YouSee, bliver vi er nødt til at opgradere nettet i Smørum til den ny 
Docsis 3.1 teknologi. Det vil kræve investeringer på flere millioner til udskiftning af forstærkere og fibernoder, det 
såkaldt aktive udstyr, samt også til nye fordelere, stik og standere, det såkaldt passive udstyr. 

Bestyrelsen afventer i øjeblikket en såkaldt ”Kogebog” fra YouSee omkring opgradering af de lokale net, og vi   
regner med at YouSee vil være med til at dække en pæn andel af de store omkostninger, som en opgradering vil 
medføre. 

Hvilke hastigheder bliver mulige i fremtiden?                                                                                                    
Docsis 3.1 vil fremadrettet give mulighed for Internet hastigheder på 10.000 Mbit/s (10 Gbit/s) download og     
1.000 Mbit/s (1 G/bit) upload. Sådanne hastigheder vil være 33 gange hurtigere end den maksimale hastighed     
vi har i dag (300 Mbit/s). 
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Underholdning overalt 
Et af de nye tiltag er web-tv, som nu er tilgængeligt for alle medlemmer i Smørum Kabelnet, der har registret    
mobilnummer og e-mail på Mit YouSee. Det betyder, at man kan se sine tv-kanaler på alle skærme både ude og 
hjemme. Medlemmer, der har Mellempakken eller en større pakke har desuden adgang til tv-arkiv og Start forfra, 
der gør det muligt at vælge en tidligere sendt udsendelse eller starte et igangværende tv-program forfra. 

Med web-tv, Tv-arkiv og Start forfra tilbyder Smørum Kabelnet et fleksibelt tv-produkt. Nåede du ikke lige at se 
sidste afsnit af din yndlingsserie, kan du finde det i Tv-arkiv og se det på din tablet, mobil eller pc. Eller på dit tv, 
hvis du benytter AirPlay via en Apple-tv boks eller via en Chromecast HDMI-dongle i dit tv. Det er en smart løs-
ning, hvis du er i sommerhuset, hvor du så ikke behøver et ekstra tv-abonnement for at se din yndlings tv-kanal.  

Nu kan du også tage TV 2 (hovedkanalen) med dig ud af huset og rundt i Danmark på pc, tablet og mobil.  

YouSee har ikke ønsket prisstigninger på baggrund af denne mulighed. Aftalen med TV 2 er derfor, at medlem-
mer, som ønsker TV 2 Ude, kan tilkøbe det som et selvstændigt abonnement til 5 kr./md. Abonnementet forud-
sætter blot, at man har et andet TV 2 produkt. Der er hverken binding eller opsigelsesperiode.  

TV 2 Ude kan tilkøbes ved at ringe til kundeservice på 70 70 40 40. 

Smørum Kabelnet er klar 
til fremtiden  
Der er fokus på fremtiden og medlemmernes  
stigende behov for en fleksibel tv-løsning i  
Smørum Kabelnet. Med tv du kan tage med 
dig under armen, timevis af film og serier 
samt noget af landets hurtigste bredbånd 
leverer foreningen sit bud på fremtidens tv. 

Førhen samledes vi foran skærmen og så 
det samme program, når det blev sendt i 
fjernsynet. Sådan er det ikke altid længere. 
Nu udvælger mange selv hvad de vil se og 
streamer det, når det passer dem på både 
tv, mobil, tablet og pc. 

Vælg 
selv 
hvilken 
skærm 
du vil 
bruge 

Underholdning på dine forskellige medier 
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Underholdning på alle medier 



Internet:          
Et stærkt      
konkurrence-
kort 
Vælger man bredbånd hos 
Smørum Kabelnet, får man 
samtidigt adgang til Dan-
marks største underhold-
ningsunivers med film og 
serier leveret på en af lan-
dets hurtigste internetfor-
bindelser. Som noget nyt 
får alle nye bredbåndskun-
der fri adgang til C More 
med over 1.400 film og 
serier. 

Det gælder for alle bred-
båndsabonnementer på 
minimum 25 Mbit bestilt 
efter 25/8-15.                                    
Du kan se hvordan du får 
tilknyttet C More til dit  
bredbåndsprodukt på 
www.smorumnet.dk 

Hvad angår fremtidens  
behov for endnu højere 
bredbåndshastigheder, ser 
den lovende ud. Det sørger 
YouSee for, som i foråret 
skruede den højeste ha-
stighede op til 300/60 Mbit. 

Bredbånd er livsnerven i 
den digitale hverdag.    
Derfor er det vigtig for os  
at samarbejde med en  
udbyder som YouSee, der 
med den nuværende     
teknologi allerede leverer 
300 Mbit og har både 500 
og 1.000 Mbit på tegne-
brættet. 

Hobitten kan ses på C More 

Valgfrihed: allerede en realitet  
Vi ved, at kombinationen af valgfrihed og pris står øverst på listen hos 
mange af vores medlemmer. Så vi er glade for, at vi kan tilbyde tv og 
bredbånd, som tager højde for begge ting.  

I løsningen fra YouSee kan der frit vælges enkelte tv-kanaler direkte 
oven på Grundpakken.  

Man kan også selv frit vælge 10, 20 eller 36 tv-kanaler i Bland Selv tv,  
og på den måde selv sammensætte sin tv-pakke, helt som man selv   
ønsker det.  

Vi kan allerede nu se, at mange af vores medlemmer har valgt at       
nedgradere fra en Mellem- eller Fuldpakke til den billige Grundpakke,   
og så tilvalgt et antal Bland Selv tv-kanaler ovenpå. 

Hvis vi skal adskille os fra konkurrenterne, skal vi have produkter på   
hylden, som gør det attraktivt at være medlem hos lige netop os. 

Det har vi i dén grad fået med det hurtige bredbånd og med web-tv,        
tv-arkiv og Start forfra i vores tv-pakker. 
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Internet og valgfrihed 

Underholdning overalt 
Et af de nye tiltag er web-tv, som nu er tilgængeligt for alle medlemmer i Smørum Kabelnet, der har registret    
mobilnummer og e-mail på Mit YouSee. Det betyder, at man kan se sine tv-kanaler på alle skærme både ude og 
hjemme. Medlemmer, der har Mellempakken eller en større pakke har desuden adgang til tv-arkiv og Start forfra, 
der gør det muligt at vælge en tidligere sendt udsendelse eller starte et igangværende tv-program forfra. 

Med web-tv, Tv-arkiv og Start forfra tilbyder Smørum Kabelnet et fleksibelt tv-produkt. Nåede du ikke lige at se 
sidste afsnit af din yndlingsserie, kan du finde det i Tv-arkiv og se det på din tablet, mobil eller pc. Eller på dit tv, 
hvis du benytter AirPlay via en Apple-tv boks eller via en Chromecast HDMI-dongle i dit tv. Det er en smart løs-
ning, hvis du er i sommerhuset, hvor du så ikke behøver et ekstra tv-abonnement for at se din yndlings tv-kanal.  

Nu kan du også tage TV 2 (hovedkanalen) med dig ud af huset og rundt i Danmark på pc, tablet og mobil.   

YouSee har ikke ønsket prisstigninger på baggrund af denne mulighed. Aftalen med TV 2 er derfor, at medlem-
mer, som ønsker TV 2 Ude, kan tilkøbe det som et selvstændigt abonnement til 5 kr./md. Abonnementet forud-
sætter blot, at man har et andet TV 2 produkt. Der er hverken binding eller opsigelsesperiode.  

TV 2 Ude kan tilkøbes ved at ringe til kundeservice på 70 70 40 40. 

Smørum Kabelnet er klar 
til fremtiden  
Der er fokus på fremtiden og medlemmernes  
stigende behov for en fleksibel tv-løsning i  
Smørum Kabelnet. Med tv du kan tage med 
dig under armen, timevis af film og serier 
samt noget af landets hurtigste bredbånd 
leverer foreningen sit bud på fremtidens tv. 

Førhen samledes vi foran skærmen og så 
det samme program, når det blev sendt i 
fjernsynet. Sådan er det ikke altid længere. 
Nu udvælger mange selv hvad de vil se og 
streamer det, når det passer dem på både 
tv, mobil, tablet og pc. 

Vælg 
selv 
hvilken 
skærm 
du vil 
bruge 

Underholdning på dine forskellige medier 
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Underholdning på alle medier 



TDC Privat lægges sammen med YouSee 
For at blive bedst for kunderne bliver TDC Privat og YouSee nu samlet i én stærk organisation under navnet   
YouSee. TDC udgår som privat-brand frem mod den 1. juli 2016, men navnet fortsætter i TDC Erhverv, TDC 
Sverige, TDC Norge og TDC Wholesale under koncernen, TDC Group. 

YouSee-navnet er valgt, fordi brandet repræsenterer det, man gerne vil levere endnu mere af i fremtiden, nemlig 
den bedste underholdning og højhastighedsinternet. Ambitionen er at opnå den højeste kundetilfredshed i bran-
chen og i tæt samarbejde med foreningerne bygge en sund og fremtidssikret forretning. 

Det betyder ændringerne for medlemmerne i Smørum Kabelnet 
Vores løsning fortsætter hos YouSee, helt som vi kender det. Med den nye strategi vil vi frem mod sommer opleve 
en forenkling af YouSee’s forretning og kommunikation, så YouSee kan levere de bedste løsninger og kundeople-
velser til vores medlemmer. Først og fremmest vil YouSee komme tættere på, når der åbnes for 24 timers kunde-
service, og alle TDC-butikker bliver til YouSee-butikker. Husk at du kan benytte den lokale YouSee butik i Ballerup 
Centeret, hvis du mangler noget udstyr eller hvis du vil have personlig betjening i forhold til dit abonnement. 

Coax net er fremtidssikrede  
Hvert halvår udgiver Energistyrelsen sit statistiske 
overblik over telebranchen. Rapporten viser, at 
den gennemsnitlige hastighed på bredbånd på 
kabel tv-nettene nu, for første gang, er højere end 
på fiber. Tallene betyder, at danskere med bred-
bånd via kabel-tv-net nu typisk har en højere 
downloadhastighed end danskere med en fiberfor-
bindelse. I dag er hastigheden i gennemsnit for 
samtlige YouSee-kunder steget til 88 Mbit. 
 
For mange danskere er høj hastighed på internet-
tet lig med en fiberforbindelse. Med denne statistik 
er det tydeligt, at billedet er mere nuanceret og at 
coax er en fremtidssikret teknologi.  

Coax- og fiberkabler komplementerer hinanden fint 
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Diverse nyheder 

Digital kommunikation til dig 
- vigtigt og nyttigt 
Hvis du har registreret dit mobilnummer og din e-mail adresse      
hos YouSee, giver det YouSee og Smørum Kabelnet mulighed      
for at sende dig beskeder, både på SMS og via e-mails.  

YouSee udsender SMS-beskeder, hvis der er problemer i nettet, og e-mails med nyheder omkring produkter mv. 

Vigtigt! - Du har kun adgang til web-tv, når du har registreret dine kontaktoplysninger 

Heldigvis har de fleste af vores medlemmer allerede registreret mobilnummer og e-mail på Mit YouSee, som du 
finder i øverste højre hjørne på YouSee’s hjemmeside yousee.dk. Når du logger ind på Mit YouSee med kunde-
nummer og adgangskode, skal du vælge menupunktet Mine oplysninger og trykke på Rediger knappen under 
Kontaktoplysninger. Når du har indtastet e-mail og mobilnummer, gemmer du disse via Gem knappen. 

Det er primært medlemmerne i boligselskaberne, der mangler at angive kontaktoplysninger. 



Nye streaming 
enheder 
Der er kommet opdaterede 
versioner af både     
Chromecast og Apple TV. 

Du kan streame din       
foretrukne underholdning 
direkte fra din telefon eller 
tablet til dit TV eller via    
de apps, der findes til    
enheden, afspille film fra 
Netflix, se udsendelser fra 
DR’s arkiv, se videoer fra     
YouTube og meget andet. 

                                    Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 31 

Medie afspillere og fladskærms-Tv 

    Chromecast 2 - set til 319 kr. Apple TV 4 32 GB - set til 1.199 kr. 

Skal du have nyt fladskærms-Tv? 
Det kan være svært at navigere i junglen af fladskærme og de mange tekniske begreber. Her er en quick-guide fra Pricerunner 
og FlatpanelsDK, der kan vise dig på rette vej til køb af nyt fladskærms-Tv. 

Den første regel ved køb af fladskærm, er at droppe specifikationerne. Glem alt om Full HD, kontrastforhold, responstid, 100 Hz 
osv. Ingen af disse tekniske termer for billedkvalitet kan forklare om en skærm kan vise et flot billede eller ej. To skærme med 
Full HD opløsning har således på ingen måde samme billedkvalitet - langt fra endda. Termer som digitale tunere, DVB-T og 
Smart TV kan derimod være gode at holde for øje.  
 
Brug derfor øjnene, når du kigger på fladskærm eller læs anmeldelser. Undgå at blive forført at butikkernes kraftige indstill inger 
og kig i stedet på om farver fremstår naturlige. Fremstår de for kraftige, bliver billedkvaliteten dårligere og det vil du specielt   
bemærke, når du får skærmen hjem i stuen og væk fra butikkernes kraftige loftslys. Ansigter er en god metode til undersøge 
farverne på, da hudfarve er let at genkend. Er hudfarven i folks ansigter f.eks. for blålig eller rødlig? 
Læg også mærke til om billedet ændrer sig, når det betragtes fra en vinkel og se om den sorte farve fremstår som dyb sort  
fremfor grålig og mat. Bemærk også om hurtige actionscener og sport giver anledning til slørede billeder.  
 
Det kan derimod være relevant at kigge på funktionaliteten. Fladskærme kan i dag fungere uden diverse ekstra bokse - det   
kræver blot, at man vælger en skærm med de rigtige digitale tunere og det rigtige udstyr. Herunder finder du nogle af de       
vigtige funktioner, som kan gøre din hverdag lettere:  
 
Digital tuner: Der findes tre forskellige digitale tunere kaldet henholdsvis DVB-T (til husantenne), DVB-C (til kabel-tv) og 
DVB-S (til parabol). Som medlem i Smørum Kabelnet er det vigtigt, at du vælger en fladskærm med DVB-C tuner, der passer til 
den måde YouSee udsender Tv på. Og vil du helt slippe for den digitale boks, kan du efterfølgende sætte dit programkort fra din 
YouSee ind i fladskærmen vha. et såkaldt CA-modul. Hvis Tv’et er mærket YouSee ready, er du helt sikker på at det passer. 

Optagefunktion: Mange nyere fladskærme kan optage, hvis man tilslutter en ekstern USB -harddisk på bagsiden. På den 
måde kan man smide den gamle VHS-maskine eller harddisk-optager ud til højre. Du skal undersøge om fladskærmen har   
optagefunktion ved at se efter begreber såsom ”PVR”, ”DVR” eller ”USB-optagelse”. Du skal herudover købe en USB-harddisk, 
som typisk koster mellem 200-500 kroner. 

Smart TV: Nye fladskærme kan gå på internettet og internetfunktionalitet kaldes populært for Smart TV. Her kan du leje 
film  direkte via fjernbetjeningen og se YouTube-klip med hele familien. Smart TV er stadig i sin spæde start, men mulighederne    
udvides løbende med nye ”Apps” ligesom du kender fra din smartphone. 

DLNA: giver mulighed for at streame video, billeder og musik fra f.eks. en PC direkte hen til fladskærmen. Det kræver et 
program på PC’en, men derefter kan alt indholdet ses trådløst på fladskærmen, hvis den er tilsluttet hjemmenetværket. 

Du kan se konkrete købsanbefalinger af fladskærme på www.flatpanels.dk  

TDC Privat lægges sammen med YouSee 
For at blive bedst for kunderne bliver TDC Privat og YouSee nu samlet i én stærk organisation under navnet   
YouSee. TDC udgår som privat-brand frem mod den 1. juli 2016, men navnet fortsætter i TDC Erhverv, TDC 
Sverige, TDC Norge og TDC Wholesale under koncernen, TDC Group. 

YouSee-navnet er valgt, fordi brandet repræsenterer det, man gerne vil levere endnu mere af i fremtiden, nemlig 
den bedste underholdning og højhastighedsinternet. Ambitionen er at opnå den højeste kundetilfredshed i bran-
chen og i tæt samarbejde med foreningerne bygge en sund og fremtidssikret forretning. 

Det betyder ændringerne for medlemmerne i Smørum Kabelnet 
Vores løsning fortsætter hos YouSee, helt som vi kender det. Med den nye strategi vil vi frem mod sommer opleve 
en forenkling af YouSee’s forretning og kommunikation, så YouSee kan levere de bedste løsninger og kundeople-
velser til vores medlemmer. Først og fremmest vil YouSee komme tættere på, når der åbnes for 24 timers kunde-
service, og alle TDC-butikker bliver til YouSee-butikker. Husk at du kan benytte den lokale YouSee butik i Ballerup 
Centeret, hvis du mangler noget udstyr eller hvis du vil have personlig betjening i forhold til dit abonnement. 

Coax net er fremtidssikrede  
Hvert halvår udgiver Energistyrelsen sit statistiske 
overblik over telebranchen. Rapporten viser, at 
den gennemsnitlige hastighed på bredbånd på 
kabel tv-nettene nu, for første gang, er højere end 
på fiber. Tallene betyder, at danskere med bred-
bånd via kabel-tv-net nu typisk har en højere 
downloadhastighed end danskere med en fiberfor-
bindelse. I dag er hastigheden i gennemsnit for 
samtlige YouSee-kunder steget til 88 Mbit. 
 
For mange danskere er høj hastighed på internet-
tet lig med en fiberforbindelse. Med denne statistik 
er det tydeligt, at billedet er mere nuanceret og at 
coax er en fremtidssikret teknologi.  

Coax- og fiberkabler komplementerer hinanden fint 
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Diverse nyheder 

Digital kommunikation til dig 
- vigtigt og nyttigt 
Hvis du har registreret dit mobilnummer og din e-mail adresse      
hos YouSee, giver det YouSee og Smørum Kabelnet mulighed      
for at sende dig beskeder, både på SMS og via e-mails.  

YouSee udsender SMS-beskeder, hvis der er problemer i nettet, og e-mails med nyheder omkring produkter mv. 

Vigtigt! - Du har kun adgang til web-tv, når du har registreret dine kontaktoplysninger 

Heldigvis har de fleste af vores medlemmer allerede registreret mobilnummer og e-mail på Mit YouSee, som du 
finder i øverste højre hjørne på YouSee’s hjemmeside yousee.dk. Når du logger ind på Mit YouSee med kunde-
nummer og adgangskode, skal du vælge menupunktet Mine oplysninger og trykke på Rediger knappen under 
Kontaktoplysninger. Når du har indtastet e-mail og mobilnummer, gemmer du disse via Gem knappen. 

Det er primært medlemmerne i boligselskaberne, der mangler at angive kontaktoplysninger. 
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Kontakt os 
Skriv til bestyrelsen      
mail: info@smorumnet.dk 

Se kontaktoplysninger på  
bestyrelsesmedlemmerne 
på www.smorumnet.dk 

 

Kontakt YouSee 
Ring til YouSee for at få 
flere oplysninger om      
tjenester og produkter,  
fejlmeldinger og bestillinger   

Tlf. 70 70 40 40  

Besøg YouSee på nettet: 
www.yousee.dk 

Den 9. februar 2016 slukkede 
YouSee endegyldigt for det  
analoge tv-signal. YouSee    
oplyser, at lukningen var      
nødvendig for at skabe mere 
plads i kabel-tv-nettet til højere 
bredbåndshastigheder og for at 
sikre, at kapaciteten rækker til 
det stigende streamingbehov. 

Nyheder fra din antenneforening 

Den gratis Internet forbindelse udgår 1. april 2016 
I aftalerne med Canal Digital og ComX fik Smørum Kabelnet aftalt en   
meget begrænset gratis Internet hastighed, hvor der blev uddelt et kabel-
modem til medlemmerne, uanset om man havde bedt om dette eller ej. 

Den gratis hastighed er pt. på 512/256 Kbit, og benyttes kun af en meget 
lille del af medlemmerne. De fleste af de udleverede modems i forbindelse 
med denne hastighed ligger og samler støv på reolen eller loftet, og er 
ikke tilsluttet nettet. I forbindelse med forhandlingerne omkring den ny  
aftale med YouSee blev det aftalt, at den gratis hastighed blev forlænget  
1 år, hvorefter den skulle udgå.  

Særlige tilbud på nye tv- hvis du er hurtig 
YouSee har i samarbejde med Elgiganten sammensat gode tilbud på fire 
forskellige tv og en digital YouSee Ready DVB-C boks. Tilbuddene dæk-
ker forskellige behov i forhold til størrelse og pengepung - og gælder fra  
den 2. til 17. februar 2016, eller så længe lager haves. 

Se tilbud på yousee.dk:                                                                          
YouSee/Hjælp/Nyheder/Ændringer i din tv-pakke 2016/Køb tv med rabat 

Tiden er løbet fra den gamle analoge teknologi, som optager for meget plads 
i kabelnettet og derfor må vige pladsen for at lade fremtiden komme til. 

Philips 40” 40PFT4100 
Rabatpris 2.499 kr. 

Philips 48” 48PFT5500 
Rabatpris 3.999 kr. 

Samsung 50” 
UE50J6275 
Rabatpris 4.999 kr. 

LG 55” UHD 55UF840V 
Rabatpris 8.999 kr. 

 

Clint DVB-boks DC3 
Rabatpris 499 kr. 

 


