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Fordele i den ny aftale:
Fordele i den ny aftale:
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Man
kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
- Øgede
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gradvis
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fra 2018,
så vi i 2020
forventer
at lande
på ca. 300afkr.det årlige kontingent
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.
Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
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Bestyrelsens beretning for 2016
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Forum på smorumnet.dk lukkes som
konsekvens
af dette derfor ned. 9/3 og
 Kanalomlægning

indstilling af dit TV.

er mange, er det naturligt at nogle få

Med de to årlige udgivelser af det nye
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten medlemsblad har vi fået et fint suppleDu kan stadig nå at bestille en gratis
vælger produkter fra nogle af konkur GigaSpeed: Endnu hurtihæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
ment til hjemmesiden
og Infokanalen .
stueantenne hos YouSee.
gere Internet
renterne.

9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Beretning til generalforsamlingens dagsorden pkt. 2
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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en Facebook side
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Medlemsblad
Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling

Nyheder fra din antenneforening

Nummer 3 // Februar 2017

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.30

I Kulturhuset, Flodvej 68
Snart tid for generalforsamling

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden
side 4
i bladet.
Dagsorden
ifølge
vedtægterne

Ny 5-årig aftale med YouSee

Opfordring:

Vi står på årets generalforsam-

§ 8.

ling foran en vigtig beslutning,

Dagsorden

der gælder for de næste 5 år:

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
For den ordinære generalforsamling
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
gælder
mindst
følgende
dagsorden:
vores net bliver ombygget til fremtidens
standard
for coax-net:
DOCSIS
3.1.

Godkendelse af den ny aftale
med YouSee.

Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
1. Valgmed
af dirigent
vel nok bedste TV-platform
de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
bredbånd via GigaSpeed.
Som medlemberetning
af Smørumom
Kabelnet
har du samtidig
2. Bestyrelsens
foreningens
virksomhed
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.

Bestyrelsen mener, at der er så

Fordele i den ny aftale:
4. Indkomne forslag
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
5. Godkendelse
budgetpris
og30
kontingent
- YouSee’s nye TV-boks
kan nu lejes af
til nedsat
kr. pr. måned.
- Man kan købe bredbånd
uden samtidigt køb af TV-pakke.
6. Valgalene
af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.

indgår ekstraordinære prisstig-

Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.

bragt af et andet medlem.

mange fordele i aftalen, at vi
anbefaler medlemmerne at sige

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelseja tak til denne, uagtet at der

8. Eventuelt

ninger på Grundpakken fra
2018.
Din stemme tæller, og det kan
også være en fuldmagt med-

- Bestyrelsen.

Stadig meget
billigt i Smørum Kabelnet
Du kan her i medlemsbladet se:

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
Bestyrelsens
beretningsom
på side
2 kun
- 3 bliver 8,50 kr.
360 kr./årligt, så vi tager- brodden
af prisstigningen,
samlet
Den samlede pris 1.068-kr./årligt
for Grundpakken
inklusive
Bestyrelsens
forslag på
side 5kontingent er stadig
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
- Regnskab
forpå2016
6 - 9om priser på side 28.
normalprisen på YouSee
Grundpakken
2.868på
kr.side
Se mere

- Budget for 2017 på side 10

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet
YouSee har taget hul på udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
der sikrer bredbåndshastigheder
på op tilinformation
1 Gbit, og det
vi også glæde af i
Se for opdateret
påfår
Informationskanalen
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
og på www.smorumnet.dk
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.

YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Ordinær generalforsamling
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

I denne udgave


Bestyrelsens beretning



Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee



FM-luk og dine radiokanaler



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

Smørum Kabelnet medlemsblad
Forslag 1
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Side 5

Medlemsblad

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om godkendelse af den af bestyrelsen indgåede 5-årige aftale
med YouSee
omantenneforening
leverance af Tv, Internet, on-demand ydelser og telefoni. Aftalen erstatter
den
Nyheder
fra din
Nummer
3 nuværende
// Februar 2017
3-årige aftale med YouSee og løber til den 31. december 2021.

Snart
tid for generalforsamling
Begrundelse:

Opfordring:
Smørum
holder ordinær
generalforsamling
denaftalen,
21. februar
Vi fik Kabelnet
i den nuværende
3-årige aftale
overført vilkår tirsdag
fra ComX
og det2017
betød bl.a., at vi fik Grundpakken til
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
Vi står
på5 årets
samme pris som i ComX aftalen, selvom Grundpakken fik tilført de 3 betalingskanaler TV3,
Kanal
og DKgeneralforsam4.
foran en vigtig
Vi har således ikke betalt for de 3 ekstra kanaler, og har derfor i 2016 haft en meget billigling
Grundpakke
til kunbeslutning,
50 kr./

Nymd.
5-årig
aftale med
YouSee
De antenneforeninger
med de
billigste priser vi sædvanligvis sammenligner os med, der
har gælder
betalt ca.
for110
de kr./md.
næste 5 år:

for en Grundpakke
samme
Bestyrelsen
i Smørum med
Kabelnet
harindhold.
forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
Godkendelse af den ny aftale
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
med YouSee.
vores
net bliver blev
ombygget
fremtidens
coax-net:
DOCSIS
3.1. for de 3 kanaler
Bestyrelsen
i 2016 til
bekendt
med,standard
at vi ikke for
kunne
fortsætte
uden betaling
efter udløb af den
eksisterende 3-årige aftale med udløb den 31. marts 2018. Der var derfor god grund til, at bestyrelsen fik forhandlet
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
en ny
aftaleTV-platform
på plads, hvor
vi måske
kunne
opnåvalgmuligheder
andre fordele. og meget hurtigt
vel nok
bedste
med
de mest
fleksible
mange fordele i aftalen, at vi
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
anbefaler medlemmerne at sige
adgang
fordelagtige
foreningspriser
TV-produkter
ogindføres
bredbånd.
Vi fårtilfordelene
i den
nye aftale medpå
detYouSee’s
samme, selv
om der først
en ny gradvis stigende pris for Grundja tak til denne, uagtet at der
pakken fra 2018. Vilkår i den eksisterende aftale respekteres indtil 2018, og i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 vil
Fordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstigGrundpakkeprisen blive påført en ekstraordinær tillægspris på 20 kr./md. Med den nuværende pris på Grundpak- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
ninger på Grundpakken fra
ken på 59nye
kr./md.
vil detkan
svare
at Grundpakken
vil30
koste
119måned.
kr./md., når prisstigningen er fuldt indfaset i 2020.
- YouSee’s
TV-boks
nutillejes
til nedsat pris
kr. pr.
2018.
Der kan
over
dette tilkomme
de sædvanlige
- Man
kan ud
købe
bredbånd
alene uden
samtidigtårlige
køb afprisstigninger.
TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
Din stemme tæller, og det kan
fra
2018, så vi i i2020
forventer
Hovedpunkter
den ny
aftale: at lande på ca. 300 kr.
også være en fuldmagt medDu kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
bragt af et andet medlem.

Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at vores net bliver ombygget til
fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1 (GigaSpeed). Ombygningen forventes udført i 3. kvartal- 2017,
Bestyrelsen.

Stadigi takt
meget
billigt
i Smørum
Kabelnet
med at YouSee
opgraderer
eget net i området.

YouSee
harfor
i 2017
har fået en prisstigning
på 9,04
og kr.
koster
 Grundpakken
YouSee betaler
hele ombygningen
af nettet, værdi
ca. kr./md.
5.000.000
Ombygningen indeholder udskiftning
nu 708 kr./årligt.
Kontingentet
til
Smørum
Kabelnet
forventes
nedsat
med
100
kr.
af alle forstærkere og nødvendige komponenter i det passive fordelingsnet.tilForstærkerne monteres med
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
overvågningsudstyr, så de kan overvåges centralt. Udstyret bliver ved kontraktens udløb Smørum Kabelnets
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
ejendom.
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til

YouSee
yder i kontraktens
løbetid
et tilskud
til anlægsudvidelse.
normalprisen
på YouSee
Grundpakken
på 2.868
kr. på
Se 800.000
mere omkr.priser
på side 28.
 Bestyrelsens beretning

YouSee betaler for fuld serviceaftale med Dansk Kabel TV.
ForslagKabelnet
om ny 5-årig

Øgede lejeindtægter i aftalen gør, at vi fra 2018 kan nedsætte det årlige kontingent til Smørum
aftale med YouSee
gradvist fra de nuværende 460 kr., så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.
YouSee
har
taget hul
påTV-boks
udrulningen
af det
GigaSpeed,

YouSee’s
nye
kan lejes
til lynhurtige
nedsat prisbredbånd:
pt. 30 kr./md.
(Normalpris 99 kr./md). FM-luk og dine radioder sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
kanaler

Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,

Eksisterende bredbåndskunder som tidligere blev migreret over fra ComX, vil fortsætte
på denne aftale med
 Kanalomlægning
9/3 og
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
indstilling af dit TV.
deres eksisterende priser og hastigheder, indtil andet ønskes.
YouSee
nu billedkvaliteten
på de
26tidligere
mest populære
HD kanaler.
Bitratenvil fortsætte på eksisterende vilkår
 forbedrer
Eksisterende
IP-telefoni kunder
som
blev migreret
over fra ComX,
 GigaSpeed: Endnu hurtihæves fraog
9 til
12
Mbit/s.
Dette
vil
ske
i
forbindelse
med
en
kanalomlægning
den priser og vilkår.
priser. Alle nye telefonikunder vil få tilbudt telefoni til YouSee standard
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Forslag til generalforsamlingen
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

I denne udgave

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

Smørum Kabelnet medlemsblad

Side 6

Medlemsblad
Smørum Kabelnet - Resultatopgørelse 2016

Nyheder fra din antenneforening

Snart Note
tid for generalforsamling

Realiseret

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
Indtægter
kl. 19.30 i Kulturhuset
Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.

Kontingenter
1.312.380
Ny 5-årig aftale
med YouSee
Lejeindtægter
194.019
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
Tilslutningsafgifter
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.1.506.399
Afkast og renteindtægter
75.931
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
1.582.330
vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
Refusion
af el-afgifter
bredbånd via GigaSpeed.
Som
medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig 44.527
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.

Indtægter i alt

Nummer 3 // Februar 2017

Budget

Opfordring:

Vi står på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,

1.046.960
180.000
10.000
Godkendelse
af den ny aftale
1.236.960
med YouSee.
25.000
Bestyrelsen mener, at der er så
1.261.960
mange fordele i aftalen, at vi
35.000
der gælder for de næste 5 år:

anbefaler medlemmerne at sige

til denne, uagtet at der
1.626.857 ja tak 1.296.960

Fordele i den ny aftale:
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
- YouSee’s nye Omkostninger
TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter
muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent176.658
1 Antennedrift
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.

2

indgår ekstraordinære prisstigninger på Grundpakken fra
2018.

148.500
Din stemme
tæller, og det kan

Bestyrelse
41.352 også være
60.000
en fuldmagt medBestyrelseshonorar
80.000
Du kan se bestyrelsens
forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.81.400 bragt af et
andet medlem.
Konsulenthonorar
30.000
60.000
3 Foreningsmøder
30.324
32.500 - Bestyrelsen.
Stadig meget
billigt i Smørum Kabelnet
4 Foreninger
41.375
60.000
YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
5 Kontorhold
12.160
16.000
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
og gebyrer
2.162
3.000
360 kr./årligt,6så viRenter
tager brodden
af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
617.431
800.000
Den samlede7pris Udbygningsomkostninger
1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
I
denne
udgave
meget billig. Som
medlemomkostninger
af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til 14.141
8 Øvrige
35.000
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.

Omkostninger i alt

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

1.047.004

- overført
til egenkapital
YouSee har taget Årets
hul påresultat
udrulningen
af det lynhurtige
bredbånd: GigaSpeed, 579.853
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Regnskab til generalforsamlingens dagsorden pkt. 3
Generalforsamling og ny aftale med YouSee



Bestyrelsens beretning



1.295.000
Forslag
om ny 5-årig
aftale med YouSee



FM-luk1.960
og dine radiokanaler



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

Smørum Kabelnet medlemsblad

Side 7

Medlemsblad

Smørum Kabelnet - Balance pr. 31. december 2016
Nyheder fra din antenneforening

AKTIVER

Snart tid for generalforsamling

Nummer 3 // Februar 2017

31-12-2016

Smørum Kabelnet
holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
Tilgodehavender
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.

Tilgodehavende fra YouSee

Ny 5-årig
aftale med YouSee
Likvider

286.218
286.218

31-12-2015
Opfordring:

176.137
Vi står på
årets generalforsamling foran176.137
en vigtig beslutning,
der gælder for de næste 5 år:

Bestyrelsen iDriftskonto
Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på 1.370.839
plads.
2.155.067
Godkendelse af den ny aftale
Aftalen sikrerInvesteringsportefølje
kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt,2.684.360
at
1.608.429
med YouSee.
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.

Kassebeholdning

352
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
4.055.551

352
3.763.848
Bestyrelsen
mener, at der er så

vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
mange fordele i aftalen, at vi
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
medlemmerne at sige
AKTIVER I ALT
4.341.769 anbefaler
3.939.985
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.
ja tak til denne, uagtet at der
Fordele i denPASSIVER
ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstig- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
Kreditorer
- Man kan købe
bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter
YouSee muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent 45.000 Din stemme
170.000
tæller, og det kan
fra 2018, Andre
så vi i 2020
forventer
at
lande
på
ca.
300
kr.
kreditorer
23.000 også være25.280
en fuldmagt medDu kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5. 68.000 bragt af 195.280
et andet medlem.

Moms
Udgående moms
429.373
Stadig meget
billigt i Smørum Kabelnet
Indgående moms
-277.967
YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
Momsafregning
nu 708 kr./årligt.
Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til 3
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50151.409
kr.
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
Egenkapital
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.

Egenkapital pr. 1. januar 2016
Årets resultat
Hurtigere
bredbånd
bedre
billedkvalitet
Egenkapital
pr. 31. og
december
2016

3.542.506
579.853
4.122.360

YouSee har taget hul på udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
PASSIVER I ALT
4.341.769
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.

Egenkapitalens andel pr. medlem (2.844)

- Bestyrelsen.

I denne udgave



Bestyrelsens beretning

2.746.256
796.251
Forslag
om ny 5-årig
aftale
med
3.542.506YouSee



FM-luk og dine radiokanaler
3.939.985



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.

1.449

YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Regnskab til generalforsamlingens dagsorden pkt. 3
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

336.334
-134.138
2
202.198

1.246



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

Smørum Kabelnet medlemsblad
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Medlemsblad
Smørum Kabelnet - Noter til årsregnskabet
Nyheder fra din antenneforening

Note 1 - Antennedrift

Snart tid for
generalforsamling
Forsikring

Realiseret
18.685

Smørum KabelnetDONG
holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 114.294
2017
kl. 19.30 i Kulturhuset
Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
Reparationer
-

Diverse: Telefon
6.284
G4S YouSee
6.664
Ny 5-årig aftale med
Stangkær
6.600 på plads.
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet
har forhandlet en ny aftale med YouSee
Køleanlæg de næste 5 år og sikrer
24.048
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne
samtidigt, at
YouSee standard for coax-net: DOCSIS
833.1.
vores net bliver ombygget til fremtidens
Øvrigt
43.680
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
176.658

vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
Note 2 - Bestyrelse
adgang til fordelagtige
foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.

Bestyrelsesmøder

5.352

Fordele i den ny aftale:
Udvalgsmøder
30.400
- YouSee betalerKørselsomkostninger
for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
Bestyrelsessamling
5.600
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
41.352
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.

Note 3 - Foreningsmøder
Du kan se bestyrelsens
forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.2.614
Generalforsamling
Tryk og omdeling
27.710
30.324
Stadig meget billigt i Smørum Kabelnet
YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
Note Kontingentet
4 - Foreninger
nu 708 kr./årligt.
til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
Forenede
Danske
Antenneanlæg
41.375
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen,
som samlet kun bliver 8,50
kr.
41.375
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
normalprisen
på YouSee
Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
Note
5 - Kontorhold

Porto m.m.
Kontorartikler og
trykning
bredbånd
og
bedre
Omdeling

7.660
Hurtigere
billedkvalitet
4.500
YouSee har taget hul på udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
12.160
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
- Renter
og gebyrer
hvis den nyNote
aftale6med
YouSee
bliver godkendt af generalforsamlingen.

Gebyrer - Bank og Giro

Budget

18.500
Opfordring:

85.000
5.000
Vi står
på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,
der gælder for de næste 5 år:
Godkendelse af den ny aftale
med YouSee.

40.000

Bestyrelsen
148.500 mener, at der er så
mange fordele i aftalen, at vi

anbefaler medlemmerne at sige
ja tak til denne, uagtet at der

indgår ekstraordinære prisstigninger på Grundpakken fra
2018.

60.000

Din stemme tæller, og det kan
også være en fuldmagt medbragt2.500
af et andet medlem.

30.000
32.500

- Bestyrelsen.

60.000
60.000

I denne udgave


Bestyrelsens beretning



Forslag om ny 5-årig
5.000med YouSee
aftale





2.002

YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
Gebyrer - Nets
160
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
2.162
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Regnskab til generalforsamlingens dagsorden pkt. 3
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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1.000

10.000
FM-luk og dine radio16.000
kanaler

Kanalomlægning 9/3 og
indstilling
af dit TV.
2.000

1.000
GigaSpeed:
Endnu hurtigere
3.000Internet
Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side
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Realiseret Nummer
Budget

Note 7 - Udbygningsomkostninger
222.087
Snart tid forKabelskader
generalforsamling
Standere
15.652Opfordring:
Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
Stikledninger
27.631
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
Tilslutninger
10.720Vi står på årets generalforsamLovliggørelse af el/strøm
180.561ling foran en vigtig beslutning,
Ny 5-årig aftale
med YouSee
Masterplan
75.000der gælder for de næste 5 år:
Rørlægning
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet
har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads. 85.779
- Godkendelse af den ny aftale
Aftalen sikrer kontinuitetAndet
for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.
617.431med YouSee.
800.000
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
Note 8 - Øvrige
omkostninger
vel nok bedste TV-platform
med de
mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
mange fordele i aftalen, at vi
Anskaffelser
1.490
15.000
bredbånd via GigaSpeed.
Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
anbefaler medlemmerne at sige
Webside
12.652
20.000
adgang til fordelagtige foreningspriser
på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.
ja tak til denne, uagtet at der
14.141
35.000
Fordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstig- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
Smørumnedre,
den 30. januar 2017
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt
køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
Din stemme tæller, og det kan
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.
også være en fuldmagt medHenrik Dagø
Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
bragt af et andet medlem.

kasserer

- Bestyrelsen.

Stadig meget billigt i Smørum Kabelnet

Revisorpåtegning
YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning
på 9,04 kr./md. og koster
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
360 kr./årligt, så vi tager
brodden af prisstigningen,
som samlet
kun bliver
8,50 kr.
Foranstående
regnskab er revideret
og fundet
i overensstemmelse
med de
Den samlede pris 1.068
kr./årligt
for
Grundpakken
inklusive
kontingent
er
stadig
for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret tilstede
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
 Bestyrelsens beretning

I denne udgave

Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for
regnskabsåret 2016
 Forslag om ny 5-årig

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

den 30.
januar 2017
YouSee har taget hul på udrulningen af detSmørumnedre,
lynhurtige bredbånd:
GigaSpeed,
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
Knud Gravers



FM-luk og dine radiokanaler



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

Mogens Palsbjørn

YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
Revisorer
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en
kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Regnskab til generalforsamlingens dagsorden pkt. 3
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

aftale med YouSee

Smørum Kabelnet medlemsblad
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Smørum Kabelnet - Budget 2017
Nyheder fra din antenneforening

Note

Indtægter

Realiseret 2016

Snart tid for generalforsamling
Smørum Kabelnet Kontingenter
holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar
2017
1.312.380
kl. 19.30 i Kulturhuset
Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
Lejeindtægter
194.019

Tilslutningsafgifter

1.506.399
Ny 5-årig aftale med YouSee
Afkast og renteindtægter
75.931
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
1.582.330
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
Refusion af el-afgifter
44.527
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.
Den ny aftale sikrer,
at medlemmerne
i Smørum Kabelnet har adgang til1.626.857
Danmarks
Indtægter
i alt
vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
bredbånd via GigaSpeed.
Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
Omkostninger
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.

1 aftale:
Antennedrift
176.658
Fordele i den ny
2
Bestyrelse
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.41.352
Bestyrelseshonorar
- YouSee’s nye TV-boks
kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned. 81.400
- Man kan købe bredbånd
alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
Konsulenthonorar
30.000
- Øgede lejeindtægter
muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
3 Foreningsmøder
30.324
fra 2018, så
vi
i
2020
forventer
at
lande
på
ca.
300
kr.
4 Foreninger
41.375
5 Kontorhold
6 Renter og gebyrer
7 Udbygningsomkostninger
meget
billigt
i Smørum
8 Øvrige
omkostninger

12.160
2.162
617.431
14.141

Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.

Stadig

Kabelnet

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
nu 708 kr./årligt. Kontingentet
til Smørum
Kabelnet forventes nedsat med
100 kr. til
Omkostninger
i alt
1.047.004
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
Den samlede pris 1.068
kr./årligt -for
Grundpakken
inklusive kontingent er579.853
stadig
Årets resultat
overført
til egenkapital
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.

Kontingentforslag for 2017

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

Kontingent
til Smørum
YouSee har taget hul
på udrulningen
af detKabelnet
lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Budget til generalforsamlingens dagsorden pkt. 5
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

Nummer 3 // Februar 2017

Budget 2017

Opfordring:

819.072
Vi 195.000
står på årets generalforsam- en vigtig beslutning,
ling foran
1.014.072
der gælder for de næste 5 år:
25.000
1.039.072
Godkendelse
af den ny aftale
35.000
med YouSee.
1.074.072 mener, at der er så
Bestyrelsen
mange fordele i aftalen, at vi
anbefaler medlemmerne at sige
ja tak til denne, uagtet at der

190.000
60.000
ninger på Grundpakken fra
80.000
2018.
60.000
Din32.500
stemme tæller, og det kan
50.000
også være en fuldmagt med16.000
bragt af et andet medlem.
3.000
552.000
- Bestyrelsen.
30.000
indgår ekstraordinære prisstig-

1.073.500
572
I denne
udgave


Bestyrelsens beretning



Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee



FM-luk og dine radiokanaler



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

360

Smørum Kabelnet medlemsblad

Side 11

Formand:

Næstformand:

Mikael Møhl Schrøder

Niels Engel

Mikael startede i Antenneforenin-

Niels blev valgt i 2010 på grundlag

gen Smørum i 1990 og var med til

af en kritisk holdning vedr. prisstig-

fusionere denne med Smørumned-

ningerne. Hans motto er “Det behø-

Mikael blev næstformand i Smørum

det smartere”. Interesseret i at un-

Nyheder
fra din antenneforening
re Antennelaug i 2001.
Kabelnet i 2002 og har været
Snart
tid for generalforsamling
formand siden 2007. Medlem af forretningsudvalget.

Medlemsblad

Nummer
3 // Februar 2017
ves ikke at blive dyrere, bare vi
gør
dersøge muligheder for besparelser

generelt. Niels arbejdsområde
er service/udvikling i nettet.
Opfordring:
Smørum
holder
ordinær og
generalforsamling
tirsdag denMedlem
21. februar
2017
MikaelKabelnet
er selvstændig
IT-rådgiver
arbejder med
af hjemmeside/infokanal
gruppen. Niels arbejder
kl. 19.30
i
Kulturhuset
Flodvej
68.
Se
dagsorden
side
4
i
bladet.
projektledelse, marketing og ledelse generelt.
til dagligt som pilot i et størreVi
skandinavisk
flyselskab.
står på årets
generalforsam-

Ny 5-årig aftale med YouSee
Kasserer:

Driftsansvarlig:

kasserer for Smørum Kabelnet og

daglige drift.

ling foran en vigtig beslutning,

der gælder for de næste 5 år:
Henrik Dagø
Steen Eget
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
Henrik startede i Smørum Kabelnet
Steen kom ind i bestyrelsen iGodkendelse
2001,
af den ny aftale
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
i 2001. Henrik har siden 2003 været
og har siden været ansvarlig med
for den
YouSee.
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.
af forretningsudvalget.
Hans primære
område er medlemsDen er
nymedlem
aftale sikrer,
at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang
til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
vel nok
bedste
TV-platform
med i de
og meget
hurtigt
Henrik
er til daglig
økonomichef
et mest fleksible valgmuligheder
kontakten
samt
kontakten til mange fordele i aftalen, at vi
bredbånd
via GigaSpeed.
Som
medlem af Smørum Kabelnet harserviceleverandørerne.
du samtidig
større dansk
selskab og har
ansvaanbefaler medlemmerne at sige
adgang
til
fordelagtige
foreningspriser
på
YouSee’s
TV-produkter
og bredbånd.
ret for regnskabet i moderselskabet og regnskaberne i
Herudover
er han involveret i arbejdet med nye tiltag.
ja tak til denne, uagtet at der
nogle af de udenlandske datterselskaber samt etablering
Steen’s baggrund er en teknikeruddannelse inden for flyFordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstigaf et Shared Service Center i Danmark.
og tog sikkerhed samt IFE specialist.
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
Torbenlejeindtægter
Trans
Carsten
Riis Fredriksen
- Øgede
muliggør gradvis nedsættelse af det årlige
kontingent
Din stemme tæller, og det kan
Torben
med i forventer
bestyrelsenat lande på ca. 300 kr.
Carsten har været med i bestyrelfra
2018,harsåværet
vi i 2020
også være en fuldmagt medsiden 2005. Torben er foreningens
sen siden 2007. Carsten arbejder
Du kan
se
bestyrelsens
forslag
til
generalforsamlingen
omkring
dette
på
side
5.
bragt af et andet medlem.
sekretær og sørger for lokaler og det
med løbende opgaver i bestyrelsen,
praktiske omkring diverse møder.

herunder juridiske spørgsmål.

Carsten lægger vægt på, at
På valgKabelnet
Stadig
meget
billigt
i
Smørum
til hjemmeside og infokanal.
Smørum Kabelnet har et varieret
Derudover varetages også opgaver

- Bestyrelsen.

På valg

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04tilbud
kr./md.
og koster
og leverer
et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris.
nu 708
kr./årligt.
Kontingentet
til
Smørum
Kabelnet
forventes
nedsat
med
100 kr. til
Torben arbejder til dagligt som servicetekniker i et sikkerCarsten arbejder til dagligt med international standardise360 hedsfirma.
kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun
bliver 8,50 kr.
ring i Dansk Standard.
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
Bestyrelsesmedlem:
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
 Bestyrelsens beretning
Henrik Haas
Revisor:

I denne udgave

Henrik har været en del af bestyrelsen



Forslag om ny 5-årig

Mogens Palsbjørn - modtager genvalg
Hurtigere
bredbånd
og bedre billedkvalitet
aftale med YouSee
siden 2012. Arbejdsområderne
er alt

vedrørende
forsikring,
YouSee
har taget
hul pådistribution,
udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
 FM-luk og dine radiosamt substitut
for sekretæren. Henrik
Suppleanter:
der sikrer
bredbåndshastigheder
på op til 1 Gbit, og det får vi også
glæde af i
kanaler
varetager
også opgaver
forbindelse
Smørum
Kabelnet.
Vores i net
vil blive ombygget
til
dette
i
løbet
af
2.
halvår
2017,
Bo Nielsen, Åkandehaven 148 - på valg
På valg
 Kanalomlægning 9/3 og
hjemmeside
info- godkendt af generalforsamlingen.
hvis med
den foreningens
ny aftale med
YouSeeogbliver
Terje
Nagel,
Astershaven
23 - på
valg
indstilling
af dit
TV.
kanal. Interesseområderne er lyd og billede og holder sig
YouSee
forbedrer
nuom
billedkvaliteten
på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
løbende
orienteret
teknologien bag.
 GigaSpeed: Endnu hurtihæves
fra
9
til
12
Mbit/s.
Dette
vil
ske
i forbindelse med en kanalomlægning den
Henrik er til daglig partnerchef i Tryg Forsikring.
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Bestyrelsen til generalforsamlingens dagsorden pkt. 6
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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FM-luk den 9. marts 2017

I forbindelse med kanalomlægningen den 9. marts lukker YouSee for FM-signalet.
YouSee lukker
kun
for FM-signalet gennem kabel-tv-stikket. Du kan stadig høre radio på
disse måder:
Nyheder
fra din
antenneforening
Nummer
3 // Februar 2017


Stueantenne - Du kan modtage nogle af FM-radiosignalerne med en stueantenne. Se listen nederst.
Du kan bestille en gratis stueantenne fra YouSee her: https://yousee.dk/nyhedsbrev/fm_signal.aspx

Snart tid for generalforsamling

Opfordring:
Smørum
Kabelnet
holder
ordinær
tirsdag
den 21. februar
2017så tilslutte til dit Hi-fi-anlæg.

Via tv eller
tv-boks
- Pågeneralforsamling
kanal 701 - 755 ligger
18 radiokanaler.
Du kan
kl. 19.30 i Kulturhuset
Flodvej
68. Se forventes
dagsorden
side
4 imed
bladet.
Den ny tv-boks
fra YouSee
først
klar
radiokanaler på et senere tidspunkt.
Vi står på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,
Musik streamer - der kan streame radiokanaler fra Internettet og tilsluttes dit eksisterende Hi-fi-anlæg.
der gælder for de næste 5 år:

Ny 5-årig aftale med YouSee


Bestyrelsen
i Smørum-Kabelnet
forhandleteller
en ny
aftale med kan
YouSee
på plads.

DAB-radio
Igennem har
en DAB-radio
DAB-adapter
du modtage
de fleste radiokanaler i den
Godkendelse af den ny aftale
Aftalen sikrer
kontinuitet
for medlemmerne
næste
5 årEksempel:
og sikrer samtidigt,
bedste
lydkvalitet.
Husk at det skaldevære
DAB+.
ScansonicatD100 DAB+ adaptor.
med YouSee.
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.

Apps - Du kan fra et smart tv, mobiltelefon eller på PC downloade forskellige radioapps. Man kan f.eks.
Den ny aftale
sikrer,sin
atsmartphone
medlemmerne
i Smørum
Kabelnetmed
har adgang
til adapter
Danmarks
Bestyrelsen
mener, at der er så
forbinde
via WiFi
eller Bluetooth
en trådløs
der er tilsluttet
dit HIFI-anlæg.
vel nok bedste
TV-platform
med
de
mest
fleksible
valgmuligheder
og
meget
hurtigt
Eksempel: Cromecast Audio (Wi-Fi) 320 kr. eller Philips Bluetooth Hi-Fi-adapter, 299
kr. hos
Elgiganten.
mange
fordele
i aftalen, at vi
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
anbefaler medlemmerne at sige
adgang
til fordelagtige
foreningspriser
på YouSee’s
og din
bredbånd.
Det betyder
selvfølgelig,
at du skal beslutte,
om du TV-produkter
stadig vil benytte
nuværende FM-radio, eller om du nu
ja tak til denne, uagtet at der
skal investere i nyt udstyr såsom en DAB+ radio, eller et nyt Hi-fi-anlæg der også kan nedtage radioprogrammer
Fordele
i
den
ny
aftale:
indgår
ekstraordinære
prisstigvia Internettet. Du kan også købe enheder, musik streamere, der kan nedtage DAB-kanaler
og streame
radio- kanaler
YouSeefra
betaler
for
hele
ombygningen
af
nettet,
værdi
ca.
5.000.000
kr.
Internettet og tilsluttes dit eksisterende Hi-fi-anlæg.
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
lidt besværligt
at skulle
opsætte
gammeldags FM-antenne i forbindelse med din nuværen- Det
Mankan
kanmåske
købe virke
bredbånd
alene uden
samtidigt
køb en
af TV-pakke.
radio,lejeindtægter
men det er damuliggør
en teknologi,
som
vi ved virker.afVidet
er årlige
i Smørum
så tæt på Hove senderen, at ingen bør få
- de
Øgede
gradvis
nedsættelse
kontingent
Din stemme tæller, og det kan
problemer
med
modtage
FM-signaler
stueantenne.
Man kan selvfølgelig ikke nedtage alle FM-kanaler via
fra 2018, så
vi iat2020
forventer
at landevia
påen
ca.
300 kr.
også
være
en fuldmagt meden stueantenne. De radiokanaler der hidtil er hentet fra satellit, må man enten tage fra sit TV
eller
sin Tv-boks,
Du som
kan kan
se bestyrelsens
til generalforsamlingen
dette på side
være tilsluttetforslag
HIFI-anlægget
eller hente dem omkring
ned fra Internettet.
Det 5.
vil være en god
ikkemedlem.
bragtide,
af at
et du
andet
venter til den 9. marts, men allerede nu begynder at tage stilling til hvordan du vil modtage dine radiokanaler.
- Bestyrelsen.

Stadig meget billigt i Smørum Kabelnet

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning
på 9,04 kr./md. og koster
Radiokanaler
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
På stueantenne
Påsom
ditsamlet
tv eller
viakr.din
360 kr./årligt,
så vi tager brodden af prisstigningen,
kun boks
bliver 8,50
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
Kanal- til
meget billig. Som medlem af Frekvens
Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold
Kanal
MHz
Kanal
plads
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser
på sideKanal
28.

YouSee tv-pakke

I denne udgave
Kanal

plads

Bestyrelsens beretning

Radio Ballerup

90,2

DR P1

701

Radio Klassisk

DR P1 og P2 Klassisk

90,8

DR P2 Klassisk

702

Forslag om ny 731
5-årig
aftale
med
YouSee
Radio 100 FM
732

Hurtigere
bredbånd 91,4
og bedre
billedkvalitet703
NOVA FM
DR P3

NOVA FM

726



myROCK
92,7af det
DRlynhurtige
P4 København
704 The Voice
733
YouSee
har taget hul på udrulningen
bredbånd: GigaSpeed,
 FM-luk og dine radioDR P3bredbåndshastigheder på
93,9
P5 og det får vi også glæde
705
734
der sikrer
op tilDR
1 Gbit,
af i POP FM
kanaler
RadioKabelnet.
Soft
95,0ombygget
DR P6 Beat
7062017,
SV-P2 Svensk
743
Smørum
Vores net vil blive
til dette i løbet af 2. halvår

Kanalomlægning
hvisDR
denP4ny aftale med YouSee bliver
godkendt
af
generalforsamlingen.
96,5 DR P7 Mix
707 NDR 1 Tysk
7519/3 og
indstilling af dit TV.
Radio 100
97,2 DR P8 Jazz
708 NDR Kultur Tysk
753
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
POP FM
100,0 Radio 24Syv
721 Schleswig-Holstein
755 hurti GigaSpeed: Endnu
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
gere Internet
Radio 24Syv
102,3
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
FM-luk og dine radiokanaler
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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Tilbud på radio udstyr hos Elgiganten

Med tilbuddet fra Elgiganten sparer du 20% på alle deres DAB-radioer og

DAB-adaptere. Nedenfor kan du se en af de mest populære modeller hos

Nyheder
fra Du
dinkan
antenneforening
Elgiganten.
finde mange andre modeller på Elgigantens hjemme-
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side.
Tilbuddet gælder ikke for allerede nedsatte produkter eller anlæg. Tilbuddet
Snart
tid for generalforsamling
gælder kun for DAB-radioer og DAB-radio adaptere. Tilbuddet hos Elgigan-

Opfordring:
Smørum
Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
ten gælder til og med den 28. februar 2017. Herefter gælder normalpriser.
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
Vi stårenten
på årets
generalforsamNår du vil købe en af produkterne med rabat, skal du blot oplyse rabatkoden: YOUSEERADIO
i Elgigantens
butikker, eller på elgiganten.dk, når du er i gang med at foretage et køb.

Ny 5-årig aftale med YouSee

POP Audio POPADAPTER

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
 FM/DAB/DAB+ adapter
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.
 Tilslut eksisterende anlæg
20 DAB
favorit
Den ny aftale
sikrer,
at kanaler
medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks

vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
Normal Pris
599,00 kr.
bredbånd
via GigaSpeed.
Pris med
rabat 479,20Som
kr. medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.

ling foran en vigtig beslutning,
der gælder for de næste 5 år:
Godkendelse af den ny aftale
med YouSee.
Bestyrelsen mener, at der er så
mange fordele i aftalen, at vi
anbefaler medlemmerne at sige
ja tak til denne, uagtet at der

Fordele i den ny aftale:
- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr.
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.

indgår ekstraordinære prisstig-

Du kan
se kompakt,
bestyrelsens
forslag tilog
generalforsamlingen
omkring
Nem,
økonomisk
trådløs musikstreamer
meddette på side 5.

bragt af et andet medlem.

Argon Stream2M

ninger på Grundpakken fra
2018.
Din stemme tæller, og det kan
også være en fuldmagt med-

Internet-radio og Spotify Connect til dit eksisterende anlæg

- Bestyrelsen.

Stadig meget billigt i Smørum Kabelnet

Stream2M er en smart og økonomisk musikstreamer, som i et snuptag kan give dig trådløs musikstreaming på dit
YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
eksisterende anlæg. Via Spotify Connect og Spotifys egen app får du adgang til mere end 20 millioner musiknumnu 708
kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
re,
og du så
harvidet
helebrodden
lige under
på dinsamlet
smartphone
eller8,50
tabletkr.(iOS/Android).
360 kr./årligt,
tager
af fingerspidserne
prisstigningen, som
kun bliver
Argonpris
Audios
egen
app kan
også streame
al den musik,
som du
liggende på din computer eller netDen Via
samlede
1.068
kr./årligt
fordu
Grundpakken
inklusive
kontingent
er har
stadig
meget
billig. Som medlem
af Smørum
Kabelnet
sparerafduradiostationer
ca. 63% i forhold
til verden på internettet. Det store farveværksharddisk,
og du kan
vælge mellem
titusindvis
fra hele
normalprisen
YouSee
på 2.868
mere
priser
på side
display påpå
fronten
ser Grundpakken
flot ud ved anlægget,
ogkr.
detSe
giver
digom
også
mulighed
for28.
at navigere via
den medfølgende
Bestyrelsens
beretning

I denne udgave

infrarøde fjernbetjening.



Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee



FM-luk og dine radiokanaler



Kanalomlægning 9/3 og
indstilling af dit TV.



GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet



Smørum Kabelnet får nu
en Facebook side

Hurtigere
bedre
billedkvalitet
 Streamerbredbånd
Spotify Connect, og
internetradio
og musik
fra computer eller netværksharddisk
 Indbygget
multirums-funktionalitet
YouSee
har taget hul
på udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
 Særdeles
kompakt, fås både
i sort
hvidog
finish
der sikrer
bredbåndshastigheder
på op
til 1ogGbit,
det får vi også glæde af i

Elegant
farvedisplay
på
front
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
fra iOS/Android,
infrarødaf
fjernbetjening
medfølger
 App-fjernkontrol
hvis den
ny aftale med YouSee
bliver godkendt
generalforsamlingen.

YouSee
nu billedkvaliteten
Prisforbedrer
i Hi-Fi Klubben
799,00 kr. på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
Udstyr til radiomodtagelse
Generalforsamling og ny aftale med YouSee

Kanaloversigt – her kan du se hvilke tv-kanaler, der er i de forskellige pakker hos YouSee.
Gældende fra januar 2017

* Kun via YouSee Bredbånd.

Når du indstiller kanalerne på dit tv, skal du bruge netværks-id 100 – eller 111, hvis du selv har blandet dine kanaler.
Frekvens 450000 kHz (450 MHz).

Plads

Fuldpakke

Mellempakke

Grundpakke

Kanalnavn

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

HD

På mobil,
tablet og pc

*

Plads

Fuldpakke

Mellempakke

Grundpakke

Kanalnavn

35

ID Investigation

37

TV3 SPORT 1

38

TV3 SPORT 2

39

Eurosport 1

41

Eurosport 2

49

TV 2 SPORT

50

Animal Planet

51

Nat Geo People

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

HD

På mobil,
tablet og pc

*

Nu venter dine
tv-programmer på dig
Med en tv-boks fra YouSee behøver du nemlig ikke være bundet
af faste sendetider.
Morgen-tv om aftenen ... eller omvendt? Nu slipper du for at
indrette dig efter sendetider, der ikke passer ind i dine planer.
Med en tv-boks kan du nemlig se dine yndlingsprogrammer,
lige når det passer dig. Du kan også sætte nyhederne på pause,

hente en kop kaffe, og se videre, hvor du slap. Eller hvad med at
optage et afsnit af familiens yndlingsserie til en regnvejrsdag?
Det er bare nogle af de muligheder, du har med en tv-boks.

Bestil på yousee.dk/boks, eller ring
til os på 70 70 40 70

Se tv når det passer dig
Sæt dit
tv på pause

Start dit tv
forfra

Det er nemt
Når du har bestilt, sender vi dig en YouSee tv-boks,
som du nemt selv kan tilslutte dit tv og internet.
Og så er du klar til at se tv på din måde.

Optag dine
favoritter

Find det du gik
glip af i tv-arkivet

Har du allerede tv fra YouSee, kan du
prøve den nye tv-boks. Uden oprettelse.
Og uden binding.

Første måned

0,-

Herefter fra 30 kr./md.
Forsendelse 0 kr. ved køb i YouSee butik – ellers 99 kr.
FK0041, 1705

Kræver tv fra YouSee og internetadgang. Alle priser er v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning
eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.)

Se tv på din måde

Hvor blev mine
TV-kanaler af?
Måske kender du det?
Din TV-udbyder ændrer frekvens på
dine kanaler og pludselig kan du ikke
finde dine yndlingsprogrammer.

Lad
os
hjælpe
Hvor blev mine
TV-kanaler
TILBUD af?

kun kr. 539,Måske kender du det?
Din TV-udbyder ændrer frekvens på
dine kanaler og pludselig kan du ikke
finde dine yndlingsprogrammer.

Lad os hjælpe
Bestil et besøg af én af
vores professionelle tekniTILBUD

kere og få indstillet dit TV til den rette frekvens og
kr. 539,medkun
dine yndlingskanaler.
Bestil et besøg af én af vores professionelle teknikere og få indstillet dit TV til den rette frekvens og
med dine yndlingskanaler.

Klik ind på www.danskkabeltv.dk/kanaler eller ring 43 32 47 00

Det trådløse bredbånd er en følsom teknologi
Det
bredbånd
ereren
teknologi
Der
mange forstyrrelser
udefra
fra
Detertrådløse
trådløse
bredbånd
enfølsom
følsom
teknologi
Der
er
forstyrrelser
udefra
frafra
•Der
andre
elektroniske
enheder,
ermange
mange
forstyrrelser
udefra

• betonvægge/skillevægge,
••andre
elektroniske
enheder,
andre
netværk
(f.eks.
naboers netværk)
•
andre
elektroniske
enheder,
• betonvægge/skillevægge,
• placering
af udstyr
betonvægge/skillevægge,
••andre
netværk (f.eks. naboers netværk)
andre netværk
(f.eks. naboers netværk)
••placering
af udstyr
Derudover
antallet af tilkoblede enheder
• placering har
af udstyr
(ofte max 10)
for både hastighed
Derudover
har betydning
antallet af tilkoblede
enheder og dækning.
Derudover
antalletfor
af tilkoblede
enheder
(ofte
max 10)har
betydning
både hastighed
og dækning.
Et
almindeligt
har ofte flere
enheder
på internettet:
(ofte
max 10) betydning
for både
hastighed
og dækning.
• 2-3
mobiltelefoner
Et
almindeligt
har ofte flere enheder på internettet:
Vores
gæsters
mobiltelefoner
••
mobiltelefoner
Et2-3
almindeligt
har
ofte flere enheder på internettet:
••
gæsters mobiltelefoner
2-3
•Vores
2-3 pc´ere
mobiltelefoner
••
pc´ere
2-3
tablets
•2-3
Vores
gæsters mobiltelefoner
••2-3
tablets
• 2-3
2-3 Smart
pc´ere TV
•Alt
2-3dette
Smart
TV
påvirker
både hastighed ogdækningsområde.
•
2-3
tablets
Alt dette påvirker både hastighed ogdækningsområde.
• 2-3 Smart TV
Med
Wifipåvirker
Plus får både
du enhastighed
professionel
løsning med
Alt dette
ogdækningsområde.
Med
Wifi
Plus
får
du
en
professionel
løsning
optimal dækning, god hastighed og med med
optimal dækning, god hastighed og med
mulighedfor
forop
optiltil100
100samtidige
samtidige
enheder.
mulighed
enheder.
Med Wifi Plus
får du en
professionel
løsning med
optimal dækning, god hastighed og med
Pris
P
r
ise er
mulighed for op til 100 samtidige enheder.

92592r5fra fra
Prkisr kr

er f
925 ra
kr
Læs
Læs mere
mereog
ogbestil
bestilpåpåwww.danskkabeltv.dk/wifiplus
www.danskkabeltv.dk/wifiplus
eller
1212
1313
7777
ellerring
ringtiltilosospåpåtlf.tlf.6969
Læs mere og bestil på www.danskkabeltv.dk/wifiplus
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Snart tid for generalforsamling
Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.

VEDTÆGTER

Ny 5-årig aftale med YouSee

FOR

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.

SMØRUM KABELNET

Opfordring:

Vi står på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,
der gælder for de næste 5 år:
Godkendelse af den ny aftale
med YouSee.

Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
mange fordele i aftalen, at vi
ForeningensSom
vedtægter
er ændret
på ekstraordinær
den 14. marts 2001
bredbånd via GigaSpeed.
medlem
af Smørum
Kabelnet hargeneralforsamling
du samtidig
og igen på ekstraordinær
den 18. marts 2009. anbefaler medlemmerne at sige
adgang til fordelagtige foreningspriser
på YouSee’s generalforsamling
TV-produkter og bredbånd.
ja tak til denne, uagtet at der
Fordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstigVedtægter er opdateret pr. 1. januar 2014
i forbindelse
medaf
ophør
af tilslutningspligten
pr. 31.
- YouSee betaler for hele
ombygningen
nettet,
værdi ca. 5.000.000
kr. december 2013
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
Din stemme tæller, og det kan
fra 2018, så vi i 2020 forventer at lande på ca. 300 kr.
også være en fuldmagt medDu kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring
dette på side 5.
§ 1.
bragt af et andet medlem.
Navn og hjemsted

Stadig
meget
billigtKabelnet
i Smørum
Kabelnet
Foreningens
navn er Smørum
med hjemsted
i Ledøje-Smørum.

- Bestyrelsen.

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
§ 2.
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
Formål
Den
samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
meget
billig. Som
medlem
du ca. 63%
i forhold tilaf medlemmerne med kabeldrevne
Foreningens
formål
er at af
ejeSmørum
og drive Kabelnet
kabelnet i sparer
Ledøje-Smørum
til forsyning
normalprisen
på
YouSee
Grundpakken
på
2.868
kr.
Se
mere
om
priser
på side 28.
 Bestyrelsens
tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen
til enhver
tid fastsatte beretning

I denne udgave

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.  Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

YouSee har taget hul på udrulningen af det lynhurtige bredbånd: GigaSpeed,
 FM-luk og dine radio§ 3.vi også glæde af i
der sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får
kanaler
Smørum
Kabelnet.
Vores
net
vil
blive
ombygget
til
dette
i
løbet
af
2.
halvår
2017,
Medlemskreds
 Kanalomlægning 9/3 og
hvis den ny aftale med YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
Som medlem kan optages enhver ejer, lejer eller andelshaver af fast ejendom mod betaling af indstilling
tilslutningsafgift
af ditogTV.
kontingent.
Øvrige
omkostninger
til
etablering
m.v.
afholdes
af
det
enkelte
medlem.
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
 GigaSpeed: Endnu hurtihæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Vedtægter
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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§ 4.

Kapital og drift

Medlemsblad

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

Nyheder
fra din antenneforening
3 // Februar 2017
2) Kontingentet
fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes afNummer
bestyrelsen.
3) Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse
samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.

Snart tid for generalforsamling

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
§ 5.
Udtræden af foreningen

Opfordring:

Vi står på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,

Ny1)5-årig
aftale
med
YouSee
Udmeldelse
af Smørum
Kabelnet
kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs
udløb.
der gælder for
de næste 5 år:

Bestyrelsen
i Smørum
Kabelnet opsigelse
har forhandlet
en ny aftale medskal
YouSee
på plads.
2) Udmeldelse,
henholdsvis
af signalmodtagelsen,
ske skriftligt
til foreningens formand.
Godkendelse af den ny aftale
Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue.
med YouSee.
vores net bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1.
4) Ved fraflytning overdrages forpligtelserne til den nye ejer, lejer eller andelshaver.
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
5) Omkostninger ved frakobling og eventuel senere gentilslutning afholdes af medlemmet.
vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder og meget hurtigt
mange fordele i aftalen, at vi
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
anbefaler medlemmerne at sige
§ 6.
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter
og bredbånd.
ja tak til denne, uagtet at der
Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer
Fordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstig1) Ved kontingentrestance
er bestyrelsen
efter 14værdi
dages
frist
fra påkrav
yderligere varsel at
- YouSee
betaler for hele ombygningen
af nettet,
ca.
5.000.000
kr.bemyndiget til uden
ninger på Grundpakken fra
afbryde
forbindelsen
til
antenneanlægget.
Senere
genetablering
af
forbindelsen
kan
kun
ske
ved
indbetaling af
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
restance
samt
de
ved
afbrydelsen
og
genetableringen
forbundne
omkostninger.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
- Øgede
lejeindtægter
muliggør
gradvis
af det
årlige kontingent
2) Medlemmer,
der efter
afbrydelse
af nedsættelse
forbindelsen selv
tiltvinger
sig adgang til fordelerbokse
og genetablerer
Din stemme
tæller, ogsigdet kan
fra
2018,
så
vi
i
2020
forventer
at
lande
på
ca.
300
kr.
nalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.
også være en fuldmagt med3) Bestyrelsen
kan ekskludere
et medlem som følgeomkring
af stk. 2,dette
eller hvis
medlemmet
holder
sine
i så
Du kan
se bestyrelsens
forslag til generalforsamlingen
på side
5.
bragt
af installationer
et andet medlem.
dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes.
- Bestyrelsen.
4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende
af-

Stadig
meget billigt i Smørum Kabelnet
gørelse på førstkommende generalforsamling.

YouSee Grundpakken har i 2017 har fået en prisstigning på 9,04 kr./md. og koster
5) Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetanu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
ling af noget beløb.
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
§ 7.
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive
kontingent er stadig
meget
billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
Generalforsamling
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
 Bestyrelsens
beretning
1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjem Forslag om ny 5-årig
meside med mindst 21 dages varsel.
aftale med YouSee
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Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet

2) Generalforsamlingen
ledes af en
der vælges
af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af beYouSee
har taget hul på udrulningen
af dirigent,
det lynhurtige
bredbånd:
GigaSpeed,
 FM-luk og dine radiostyrelsen
eller revisor i foreningen.
der sikrer
bredbåndshastigheder
på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
kanaler
Smørum
Kabelnet.
Vores net vil
blive
ombygget
i løbetog
af være
2. halvår
2017,
3) Forslag
fra medlemmer
skal
stiles
skriftligt til dette
bestyrelsen
denne
i hænde senest 14 dage før general Kanalomlægning 9/3 og
hvis forsamlingens
den ny aftale med
YouSee bliver godkendt af generalforsamlingen.
afholdelse.
indstilling af dit TV.
4)
Forslag,
budget
og
regnskab
skal
offentliggøres
på
foreningens
hjemmeside
senest
7
dage
før generalforsamYouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
 GigaSpeed: Endnu hurtilingens
afholdelse.
hæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Vedtægter
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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§ 8.

Medlemsblad

Dagsorden
Nyheder fra din antenneforening
For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden:

Nummer 3 // Februar 2017

1. Valg af dirigent.

Snart tid2. for
generalforsamling
Bestyrelsens
beretning om foreningens virksomhed.
Smørum Kabelnet
holder ordinær
tirsdagtil den
21. februar 2017
3. Forelæggelse
af generalforsamling
det reviderede regnskab
godkendelse.
kl. 19.30 i Kulturhuset Flodvej 68. Se dagsorden side 4 i bladet.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget og kontingent.

Ny 5-årig aftale med YouSee

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
7. Valg affor
revisor
og revisorsuppleant.
Aftalen sikrer kontinuitet
medlemmerne
de næste 5 år og sikrer samtidigt, at
vores net bliver8.ombygget
til
fremtidens
standard
for coax-net: DOCSIS 3.1.
Eventuelt

Opfordring:

Vi står på årets generalforsamling foran en vigtig beslutning,
der gælder for de næste 5 år:
Godkendelse af den ny aftale
med YouSee.

Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
vel nok bedste TV-platform med de mest fleksible valgmuligheder
og
meget
hurtigt
§ 9.
mange fordele i aftalen, at vi
bredbånd via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
anbefaler medlemmerne at sige
Beslutninger og afstemning
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter og bredbånd.
ja tak til denne,
uagtet at der
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem,
også medlemFordele
i
den
ny
aftale:
indgår ekstraordinære
mer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen
afgøres ved prisstig- almindelig
YouSee betaler
for hele for
ombygningen
af nettet,
værdi ca. 5.000.000
stemmeflertal,
så vidt der ikke
efter nærværende
vedtægterkr.kræves kvalificeret
stemmeflertal.
ninger på Grundpakken fra
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.
2) Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke.
Et stemmeberettiget
medlem gradvis
kan ladenedsættelse
sig repræsentere
fuldmagt
af et andet stemmeberettiget medlem.
- 3)
Øgede
lejeindtægter muliggør
af detved
årlige
kontingent
Din stemme tæller, og det kan
Fuldmægtigen
højstforventer
repræsentere
ét medlem.
Detkr.
skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordefra 2018, så vikan
i 2020
at lande
på ca. 300
også være en fuldmagt mednen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger.
Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
bragt af et andet medlem.
4) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.

- Bestyrelsen.

Stadig
meget billigt
i Smørum
Kabelnet
5) Ved vedtægtsændringer,
større
ombygning og væsentlige
ændringer af anlægget, kræves det, at mindst 2/3 af

medlemmerne
er til stede
generalforsamlingen
eller repræsenteret
vedog
fuldmagt,
YouSee
Grundpakken
har i på
2017
har fået en prisstigning
på 9,04 kr./md.
koster og at ændringen vedtages
med
mindst
2/3
af
de
afgivne
stemmer.
Er
2/3
af
medlemmerne
ikke
til
stede
generalforsamlingen
eller reprænu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100påkr.
til
senteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14
360 kr./årligt, så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
meget billig. Som medlem af Smørum Kabelnet sparer du ca. 63% i forhold til
normalprisen på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
 Bestyrelsens beretning
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§ 10.

Ekstraordinærbredbånd
generalforsamling
Hurtigere
og bedre billedkvalitet



Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee

YouSee
har tagetgeneralforsamling
hul på udrulningen
af det
lynhurtige
GigaSpeed,
Ekstraordinær
udover
det
i § 9 stk. bredbånd:
5 nævnte tilfælde
afholdes, når bestyrelsen
måtteog
skønne
 FM-luk
dine radioformålstjenligt,
eller når mindst
bilagt dagsorden
fremsender
skriftligt
derdet
sikrer
bredbåndshastigheder
på 100
op tilaf1foreningens
Gbit, og detmedlemmer,
får vi også glæde
af i
kanaler ønske
herom.Kabelnet.
Bestyrelsen
er herefter
til senest
dage
herefter
udsende
indkaldelse til den ekstraordinære
Smørum
Vores
net vil forpligtet
blive ombygget
til 14
dette
i løbet
af 2.athalvår
2017,
 Kanalomlægning
9/3 og
generalforsamling
til afholdelse
senest
21 dageaf
frageneralforsamlingen.
indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen
og på
hvis
den ny aftale med
YouSee bliver
godkendt
indstilling af dit TV.
Smørum Kabelnets hjemmeside.
YouSee forbedrer nu billedkvaliteten på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
 GigaSpeed: Endnu hurtihæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Vedtægter
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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§ 11.

Referater

Medlemsblad

De på generalforsamlingen behandlede forslag og vedtagne beslutninger nedskrives i et generalforsamlingsrefeNyheder fra din antenneforening
Nummer 3 // Februar 2017
rat, der underskrives af dirigenten. Referatet skal offentliggøres på Smørum Kabelnets hjemmeside senest 21 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Snart tid for generalforsamling

§ 12
Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling tirsdag
den 21. februar 2017
kl. 19.30
i
Kulturhuset
Flodvej
68.
Se
dagsorden
side
4
i
bladet.
Bestyrelsen

Opfordring:

Vi står på årets generalforsam-

foran en vigtig Bestybeslutning,
1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære ling
generalforsamling.
relsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år i forholdet 4:3. Efter første generalforsamlingder
afgår
3
medlemmer.
gælder for de næste 5 år:
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet har forhandlet en ny aftale med YouSee på plads.
ny aftale
2) Bestyrelsen
konstituerer
sig med formand,
næstformand,
kasserer
og sekretær
samt Godkendelse
fastsætter selv af
sinden
forretAftalen
sikrer kontinuitet
for medlemmerne
de næste
5 år og sikrer
samtidigt,
at
ningsorden.
Konstituerende
møde skal
afholdesfor
senest
4 uger
efter generalforsamlingen.
med YouSee.
vores
net bliver ombygget
til fremtidens
standard
coax-net:
DOCSIS
3.1.

Ny 5-årig aftale med YouSee

3) Bestyrelsen udfærdiger referat over forhandlinger med de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Den ny aftale sikrer, at medlemmerne i Smørum Kabelnet har adgang til Danmarks
Bestyrelsen mener, at der er så
4) Bestyrelsen
kan om nødvendigt
nedsætte
udvalg,
programudvalg
m.m. hurtigt
med et bestyrelsesmedlem som forvel nok
bedste TV-platform
med de mest
fleksible
valgmuligheder
og meget
mange fordele i aftalen, at vi
mand.via GigaSpeed. Som medlem af Smørum Kabelnet har du samtidig
bredbånd
anbefaler medlemmerne at sige
adgang til fordelagtige foreningspriser på YouSee’s TV-produkter
og bredbånd.
§ 13
ja tak til denne, uagtet at der
Tegning
–
hæftelse
Fordele i den ny aftale:
indgår ekstraordinære prisstig- YouSee
betaler
for
hele
ombygningen
af
nettet,
værdi
ca.
5.000.000
kr.
1) Bestyrelsen repræsenterer Smørum Kabelnet og leder og bestyrer dets anliggender, ninger
herunder
formue. fra
på dets
Grundpakken
- YouSee’s nye TV-boks kan nu lejes til nedsat pris 30 kr. pr. måned.
2018.Der påhviler ikke
2) Smørum
Kabelnet
hæfter
kun
for sine
forpligtelser
den til enhver tid hørende formue.
- Man
kan købe
bredbånd
alene
uden
samtidigt
køb afmed
TV-pakke.
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
- Øgede lejeindtægter muliggør gradvis nedsættelse af det årlige kontingent
Din stemme tæller, og det kan
3) 2018,
Smørum
tegnes i alle
anliggender
formanden
eller næstformanden i forbindelse med 3 af bestyrelfra
så viKabelnet
i 2020 forventer
at lande
på ca. af
300
kr.
også være en fuldmagt medsens medlemmer.
Du kan se bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring dette på side 5.
bragt af et andet medlem.
§ 14
Regnskab og revision

- Bestyrelsen.

Stadig meget billigt i Smørum Kabelnet

1) Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller i
YouSee
Grundpakken
har i 2017 har fået
en prisstigning
9,04 kr./md.
og koster
dennes
fravær af næstformanden.
Kassereren
skal førepå
regnskab
og medlemsliste.
nu 708 kr./årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes nedsat med 100 kr. til
Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassere360 2)
kr./årligt,
så vi tager brodden af prisstigningen, som samlet kun bliver 8,50 kr.
ren eller formanden.
Den samlede pris 1.068 kr./årligt for Grundpakken inklusive kontingent er stadig
3) billig.
Foreningens
egenkapital
kan efter
bestyrelsen
skøn
i værdipapirer
med lav risiko.
meget
Som medlem
af Smørum
Kabelnet
sparer
du investeres
ca. 63% i forhold
til
normalprisen
på YouSee Grundpakken på 2.868 kr. Se mere om priser på side 28.
 Bestyrelsens
4) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest
den 1. februar beretning
efter
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regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen.

Hurtigere bredbånd og bedre billedkvalitet



Forslag om ny 5-årig
aftale med YouSee

YouSee har taget hul på udrulningen af det lynhurtige bredbånd:
GigaSpeed,
§ 15
 FM-luk og dine radioder sikrer bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit, og det får vi også glæde af i
kanaler
Opløsning af foreningen
Smørum Kabelnet. Vores net vil blive ombygget til dette i løbet af 2. halvår 2017,
af Smørum
Kabelnet
kangodkendt
kun vedtages
på en generalforsamling i henhold til reglerne
i § 9 stk. 5. I til- 9/3 og
 Kanalomlægning
hvis Opløsning
den ny aftale
med YouSee
bliver
af generalforsamlingen.
afmidler
dit TV.
fælde af foreningens opløsning skal de fremmødte medlemmer tage stilling til anvendelsen afindstilling
foreningens
samtforbedrer
udvælgelse
likvidator.
YouSee
nu af
billedkvaliteten
på de 26 mest populære HD kanaler. Bitraten
 GigaSpeed: Endnu hurtihæves fra 9 til 12 Mbit/s. Dette vil ske i forbindelse med en kanalomlægning den
gere Internet
9. marts 2017, hvor også FM-signalet lukkes. FM-luk hænger ikke sammen med
den ny YouSee aftale, og vil finde sted uanset om aftalen bliver godkendt eller ej.
 Smørum Kabelnet får nu
Vedtægter
en Facebook side
Generalforsamling og ny aftale med YouSee
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Kanalomlægning den 9. marts 2017
Gør dit tv klar til fremtidens underholdning
YouSee er i gang med at gøre klar til næste generations tv. Derfor bliver der ryddet op i kanalplanen, så du kan
få bedre tv-signal og billedkvalitet. Med oprydningen bliver der samtidigt frigivet plads i kabel-tv-nettet, så der i
fremtiden kan leveres bredbånd med hastigheder helt op til 1000 Mbit.

Genindlæs dine kanaler
I dag har dine tv-kanaler en startfrekvens på 143 MHz.
Fremover skal de have startfrekvens 450 MHz, ellers vil
du opleve en sort skærm. Det varierer fra tv til tv, hvordan du ændrer frekvensen og indlæser dine kanaler.
Hvis dit tv allerede står på 450 MHz kan det skyldes,
at du har et nyere tv. Så skal du ikke ændre noget,
og alt er, som det skal være.

Find vejledningen til netop dit tv på yousee.dk/kanaler, hvor der er vejledninger til de forskellige Tv-mærker.
Du kan også prøve den generelle guide:
1. Vælg Menu på din fjernbetjening
2. Vælg Indstillinger eller Konfigurationer
3. Vælg Digital eller Opsætning
4. Vælg YouSee som operatør, hvis du bliver bedt om det
5. Indtast netværks-id 100. Har du valgfrie kanaler i din tv-pakke, skal du indtaste netværks-id 111
6. Indtast 450 MHz eller 450000 KHz under Frekvens
7. Vælg Indlæsning af kanaler
Du kan læse mere på yousee.dk/tv2017

Til dig med YouSee tv-boks eller YouSee kort
Ser du dine tv-kanaler, valgfrie tv-kanaler eller Ekstrakanaler på YouSee på en YouSee tv-boks eller et YouSee
kort, kan du opleve, at der er sort skærme på disse kanaler, når YouSee ændrer startfrekvensen.
Det løser du nemt ved at klikke hen af de tv-kanaler, der er i Grundpakken - for eksempel DR1. Bliv stående på
kanalen et minuts tid, så boksen eller kortet kan opdatere til den nye startfrekvens.
Herefter skulle alle tv-kanalerne være på plads igen.
Kanalomlægning
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GigaSpeed: Endnu hurtigere Internet
YouSee opgraderer deres eget net
YouSee investerer massivt i en opgradering af deres eget coaxnet, og YouSee har et mål om at kunne levere Internet hastighed
på 1 Gbit/s ved udgangen af 2017.
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 er i fuld gang, og skal efter planen være 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 kræver investeringer på ca. 5 millioner til udskiftning af forstærkere og fibernoder, det
såkaldt aktive udstyr, samt også til nye fordelere, stik og standere, det såkaldt passive udstyr.
Bestyrelsen har med den ny aftale med YouSee fået dækket de omkostninger, som denne opgradering medfører.
Aftalen skal selvfølgelig godkendes af medlemmerne på årets generalforsamling. Du kan se bestyrelsens forslag
omkring den nye aftale på side 5.

Hvornår skal ombygning finde sted?
Ombygningen forventes udført i 3. kvartal 2017, i takt med at YouSee opgraderer eget net i området.

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).

GigaSpeed
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Nu virker det F*+K!N? internet ikke igen....
Har du oplevet at internettet ikke virker, eller mener du, at du ikke får den
hastighed, som du betaler for, så bør du nok læse denne side.
Der er sket rigtig meget på internet delen af vores antennekabel. Vi har i mere
end 10 år leveret internet gennem antennestikket. Dengang var det hastigheder
som startede på 128 kbits/64 Kbits, og trådløs eksisterede knap nok.
I dag har vi hastigheder på over 300 Mbits, og hvis generalforsamlingen
godkender den 5-årige aftale med YouSee, bliver nettet ombygget til Gigabit.
Det stiller helt nye krav til installationen i huset og i vores net, med disse nye og høje hastigheder.
Vi har flere gange hørt og set vores medlemmer give udtryk for, at de ikke får den hastighed som de betaler for.
I nogle tilfælde er det korrekt, men i rigtig mange tilfælde er der tale om misforståelser.

Hvordan laver man en rigtig hastighedsmåling?

Den første fejl som mange laver, er at lave målingen trådløst. Det går ikke. Der er alt for mange eksterne faktorer
som kan give en falsk måling. Det kan være andre trådløse netværk i nabolaget, dårlige mikrobølgeovne samt
andet elektronik. For at lave en korrekt måling skal man bruge følgende:






Et ethernet kabel minimum Cat 5, helst Cat 6 eller mere
En ledig udgang på kabelmodemet
En hurtig computer med ethernet stik
En opdateret internet browser

Man skal så sikre sig, at der ikke er andre i husstanden som bruger internettet. Det kan være andre som f.eks.
er i gang med streaming af TV, musik eller bruger andre trådløse enheder (Ipad, Smartphones osv.).
Når disse ting er opfyldt, kan man så starte med at lave en måling.
Det er også vigtigt at bruge den rigtige server til målingen.
Vi vil foreslå https://kundeservice.yousee.dk/bredbaand/hastighedstest eller http://www.speedtest.net/.
Du bør endvidere lave målingen et par gange, samt på forskellige tider af døgnet og på flere forskellige servere.

Det trådløse internet er en meget følsom teknologi

Det trådløse kan forstyrres af forskellige forhold udefra - f.eks. andre elektroniske enheder, betonvægge/
skillevægge, andre netværk (f.eks. naboers netværk), og placering af vores router.
Derudover har antallet af tilkoblede enheder (ofte max. 10) betydning for både hastighed og dækning.
Selv om 10 enheder umiddelbart burde kunne opfylde en almindelig families behov - er dette mange gange
ikke tilstrækkeligt. Et almindeligt hjem har nemlig ofte flere enheder trådløst på internettet: 2 - 4 mobiltelefoner,
vores gæsters mobiltelefoner, 2 - 3 pc’er, 2 - 4 tablets, 2 - 4 Smart TV, 1 - 2 Apple tv bokse samt trådløse printere.
Alt dette påvirker både hastighed og dækningsområde. Du skal være opmærksom på, at de tidligere udleverede
modems/routers kun kan håndtere op til 10 trådløse enheder på en gang. Det er kun det nyeste Sagem kabelmodem til de højeste hastigheder, der kan klare 128 trådløse enheder. Hvis du har mange trådløse enheder, bør
du måske overveje at tilføje en ny router eller et Wifi Access Punkt, hvor Dansk Kabel TV tilbyder flere forskellige.

Wifi extender, hvordan virker sådan en?

YouSee tilbyder en billig WiFi Extender, der kan benyttes både som WiFi repeater eller som WiFi Acces Punkt.
En WiFi repeater er en relæstation eller forlænger, der kan videresende det trådløse signal. Den opsamler et
trådløs netværk og laver et nyt trådløs under-netværk. Som Acces Punkt bliver extenderen kablet hen til routeren.
Dermed bliver den fulde WiFi båndbredde tilgængelig på det nye sted. WiFi Extenderen placeres i en stikkontakt mellem routeren og det sted, hvor der opleves dårlig trådløs dækning, og WiFi Extenderen forlænger dermed
signalet fra routeren på både 2,4 GHz og 5 GHz.
Fortsættes på bagsiden…...
Internet hastighed og målinger
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Fåen
en bedre
bedre wi-fi-dækning
Få
wi-fi-dækning
Få det bedste ud af dit trådløse modem. Hvis du oplever problemer med at fange det trådløse internet i

Fålejligheden
det bedste
udhuset,
af dit trådløse
modem.
du oplever
med
at fange
trådløse
internet
eller
kan det skyldes,
at Hvis
modemmet
eller problemer
routeren står
et dumt
sted.det
Tykke
mure er
det i
trådløse signals
modemmet
skalathelst
have så meget
luft omkring
muligt.
færremure
fysiske
lejligheden
eller fjende,
huset, så
kan
det skyldes,
modemmet
eller routeren
stårsig
et som
dumt
sted. Jo
Tykke
er det
forhindringer,
findesså
mellem
din pc og
modemmets
destoluft
bedre
trådløssig
internetforbindelse.
trådløse
signalsder
fjende,
modemmet
skal
helst havesignal,
så meget
omkring
som muligt. Jo færre fysiske
forhindringer, der findes mellem din pc og modemmets signal, desto bedre trådløs internetforbindelse.

1
1

22

Stil ikke modemmet
direkte ved en varmeStilsom
ikkeenmodemmet
kilde
radiator
direkte
vedmed
en varmeeller
på steder
kilde
som
en radiator
fugt,
store
temperaeller på eller
steder
med
turudsving
støv.

Stil ikke modemmet i
nærheden af elektrisk
Stil
ikkeder
modemmet
i
udstyr,
kan udsende
radiobølger,afeksempelnærheden
elektrisk
vis mikrobølgeovne,
udstyr,
der kan udsende
trådløse telefoner
og
radiobølger,
eksempelbabyalarmer.
vis mikrobølgeovne,

fugt, store temperaturudsving eller støv.

trådløse telefoner og
babyalarmer.

3

5

3

5

Stil ikke modemmet på gulvet
eller gemt væk i
skab.
Det skal
Stiletikke
modemstå frit og så højt
met på gulvet
som muligt.

eller gemt væk i
et skab. Det skal
stå frit og så højt
som muligt.

Hold afstand til vægge og
metalgenstande som eksempelvis metalarkivskabe.

Hold afstand til vægge og
metalgenstande som eksempelvis metalarkivskabe.

4

4

Bedre wi-fi dækning

Stil modemmet
et centralt sted i
huset.

Stil modemmet
et centralt sted i
huset.
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Sammenligning af priser på tv-pakker fra andre leverandører
Her kan du se den reelle pris på tv-pakker i 2017 fra andre leverandører. Som medlem af Smørum Kabelnet har
du adgang til foreningspriser med rabat på tv-pakkerne fra YouSee.
Som du kan se af nedenstående er der store besparelser ved at være med i vores forening, og vi har oven i købet
foreslået nedsat kontingent i 2017 til kun 360 kr. eller 30 kr. pr. måned.

Priser i Smørum Kabelnet sammenlignet med andre foreninger med YouSee forsyning:

TV-pakke 2017
priser pr. måned
inkl. kontingent

Høng
Smørum Trædballe
AntenneKabelnet Uhrhøj
laug

Korsør
Antenneselskab

Haslev
Antennelaug

Årslev
Net

500,00

580,00

456,00

Kalundborg
Antennelaug

Kontingent årligt

360,00

437,50

Lille, ca. 25 kanaler
Mellem, ca. 35 kanaler
Stor, ca. 61 kanaler

89,03
342,05
474,31

152,35
356,92
471,48

170,00
345,00
460,00

168,25
343,25
457,75

165,00
345,00
459,00

152,00
348,00
462,00

158,00
334,00
448,00

Bland-selv 10*
Bland-selv 20*
Bland-selv 36*

269,03
319,03
369,03

356,92

345,00

343,25

345,00

348,00

334,00

471,48

460,00

457,75

459,00

462,00

448,00

*Inklusiv grundpakke
I forhold til andre lignende foreninger ligger priserne i Smørum Kabelnet fint til. Vores grundpakke er markant
billigere, også selv om den kommer til at stige ekstraordinært fra 2018 og frem.
Vi har samtidigt adgang til Bland selv 20 kanaler, som ikke fås i mange af foreningerne.

Priser på det fri marked uden for foreningsregi:

TV-pakke 2017
priser pr. måned
Lille, ca. 25 kanaler
Mellem, ca. 35 kanaler
Stor, ca. 61 kanaler

YouSee på Stofa på
kabelnet kabelnet
239,00
429,00
544,00

Boxer
egen
antenne

229,00
389,00
549,00

539,00

Local 24 kanaler
Flex kun med TV2,
i alt 8 kanaler
Flex 8, i alt 15 kanaler
Max, i alt 29 kanaler

Sammenligning priser

Canal
Digital
parabol

409,00
119,00
359,00
499,00

Viasat
parabol

Waoo kun
på fiber

289,00
399,00
575,00

239,00
369,00
519,00
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Har du røven fuld af penge så vælg Boxer TV
Boxer har gennem længere tid kørt flere reklamekampagner, som giver indtryk at tv seerne betaler alt
for meget for TV kanaler som de ikke ser. Det er bare ikke rigtigt. Vi har dags dato (29. januar 2017)
sammenlignet priser hos Boxer TV og Smørum Kabelnet, og det er skræmmende hvor dyrt Boxer TV er

Boxer Flex sammenlignet med vores grundpakke
Hvis man tager Boxers billigste løsning, Boxer Flex og tilvælger TV2 som den eneste kanal, kommer man til at
betale 119 kr. pr. måned. Til sammenligning koster vores grundpakke 89,03 kr. pr. måned, hvis man inkluderer
det årlige kontingent til foreningen. (Dette forudsætter selvfølgelig at medlemmerne godkender bestyrelsen budgetforslag for 2017). Boxer Flex inkluderer DR’s tv programmer samt ZDF.
Vores grundpakke indeholder TV2, TV3, Kanal 5, DK4, alle DR’s tv programmer og nabolandenes tv-programmer
(Sverige, Norge samt Tyskland). Så hvis man vil have bedre kvalitet på signalet, spare 360 kr. om året og have 17
kanaler mere, skal man vælge vores grundpakke.

Boxer Flex8 sammenlignet med vores Bland selv 10
Boxer Flex8 koster 359 kr. pr. måned. For de penge får man lov at vælge 8 kanaler ud af 29 mulige. Totalt ender
man så op på 15 kanaler. Med vores Bland selv 10 har du mulighed for at vælge mellem mere end 100 kanaler,
inklusive Viasat Golf og mange andre premium kanaler. I alt ender man op med 35 kanaler, og det er til en pris af
269 kr. pr. måned. Så hvis man gerne vil bruge 1.080 kr. mere om året og få færre kanaler at vælge mellem, skal
man vælge Boxer.

Boxer Max sammenlignet med vores Bland selv 36
Med Boxer Max får du alle Boxers kanaler, i alt 36 kanaler. Dette koster 499 kr. pr. måned. Vi har to løsninger
som kan sammenlignes med Boxers. Bland selv 20 og Bland selv 36. Vi har valgt at sammenligne med den
dyreste, for at gøre det lidt fair over for Boxer. Vores Bland selv 36 koster 369 kr. pr. md. og der får du 61 kanaler.
Årlig besparelse hvis man tager vores løsning er 1.560 kr.

Kortlæser samt kort
Ved Bland selv løsninger samt ALLE Boxer TV løsninger skal der
investeres i en kortlæser samt kort. YouSee tager 299 kr. for en
kortlæser samt 99 kr. for et kort, det første er dog gratis. Boxer TV
tager 399 kr. for en kortlæser samt kort. Man skal bruge en kortlæser samt et kort pr. tv. Endvidere skal man være opmærksom på,
at Boxer TV kræver et TV med DVB-T2 tuner, Tv’et skal generelt
være fra 2011 eller nyere.

Konklusion
Har du røven fuld af penge så vælg Boxer TV.
Men vil du have flottere tv- billeder, flere kanaler samt
spare penge, skal du vælge Smørum Kabelnet.

Sammenligning priser
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Chromecast Ultra - hurtigere, bedre og med 4K
Med Chromecast Ultra giver Google dig alt det, du allerede er faldet for ved den
gamle Chromecast, samt en utrolig 4K UHD og HDR* streamingskvalitet. Du
kan streame film, TV-serier og musik i høj kvalitet og forstærke oplevelsen med
skarpe og levende billeder. Chromecast Ultra gør streamingen hurtigere og mere smidig, så du kan nyde det du vil se, og ikke sidde tilbage med kolde popcorn
pga. en ødelagt filmaften.

Set til 630 kr. hos Elgiganten

*For at se indholdet i 4K eller HDR er det nødvendig med et 4K eller HDR-TV og hurtig internetforbindelse.

Utrolige TV-muligheder med 4K UHD

Chromecast Ultra er en lille smart enhed fra Google, der gør det muligt at streame eller ”caste” indhold fra din
smartphone eller tablet direkte over på TV’et. Du bestemmer helt selv, hvad du vil se på TV’et og hvornår.
Chromecast Ultra giver dig uendelige muligheder indenfor både film, serier og musik. Du kan styre showet direkte
fra din smartphone.
Med den nye Chromecast Ultra får du en helt ny totaloplevelse med skarpe billeder og dybe farveoplevelser.
Alt sammen takket være 4K UHD og HDR*. Har du ikke et 4K TV, leverer Chromecast Ultra stadig den bedste
billedkvalitet, der er tilgængelig. Lad dig underholde i timevis af et 4K-tilpasset indhold fra tusindevis af applikationer som Netflix, HBO og YouTube.

Hurtigere, endnu bedre og med dit digitale indhold på storskærm

Chromecast Ultra giver dig en brugeroplevelse, med en lynhurtig indlæsning og en smidig streaming. Chromecast
Ultra kommer med en indbygget Ethernet-adapter, der giver dig mulighed for, at koble Chromecasten direkte til
routeren. På denne måde sikre du en maksimal hastighed. Chromecast Ultra lader dig desuden bruge din smartphone som normalt, når du streamer fra den. Du kan derfor nemt besvare opkald og beskeder under favoritfilmen.
Netflix, YouTube og Spotify – men allervigtigst dig selv! Med Chromecast Ultra kan du sende dit eget indhold
direkte over på TV’et. Inviter til en fotofremvisning fra sidste ferie, surf via Chrome, eller bliv underhold af andet
digitalt indhold direkte på dit TV. Den enkle opkobling af Chromecast forvandler stuen til et digitalt samlingspunkt,
hvor alt du behøver er Chromecast Ultra, Tv’ets HDMI-indgang, strøm og internet.

Ny og endnu stærkere YouSee TV-boks i 2017

På det netop afholdte
informationsmøde for
antenneforeninger
orienterede YouSee
om, at de forventer at
lancere en ny
4K / Ultra HD TV-boks
i 2. kvartal 2017.

Den nye ultra HD Boks skulle være mindre end den nyeste generation af TV-bokse fra YouSee (Humax).
Planen er også, at optagelser skal gemmes i skyen i stedet for den indbyggede harddisk.

Chromecast Ultra og kommende 4K-boks fra YouSee
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Skal du have nyt 4K
fladskærms-tv til stuen?
Vi viser her anbefalinger på 4K TV fra
Flatpanels.dk, som nok er den hjemmeside der har fingeren mest på pulsen
mht. fladskærme.
TV til stuen er karakteriseret ved at TV
gengivelsen er i højsædet. Skærmene
er ikke arrangeret efter nogen orden
eller prioritering.

7/2-2017
TV
LG B6 (OLED)

Samsung KS7005

Samsung KS8005

LG E6 (OLED)

Sony XD93

Panasonic DX750

Plus
Reference billedkvalitet
Flotteste HDR
webOS er brugervenligt
Som KS8005 men uden
dobbelt tuner

Minus
Mangler vise danske apps
Højttalere

Str.
55"
65"

Pris set
til kr.
12.999
20.107

HDR ikke overbevisende
Micro stutter

God billedkvalitet
Tizen har danske apps
Meget for pengene
Dobbelt tuner
God til spilkonsol
Reference billedkvalitet
Flotteste HDR
God til spilkonsol
webOS er brugervenligt,
hurtigt
Højttalere
God 4K/HD billedkvalitet
Android TV er lovende
God til spilkonsol
Indbygget Chromecast
Som på DX780 men uden
dobbelt tuner

HDR ikke overbevisende
Micro stutter

49"
55"
60"
65"
49"
55"
65"
75"

6.490
6.999
10.788
10.999
8.790
8.888
14.999
26.999

Mangler visse danske apps
Pris

55"
65"

22.990
24.990

Mangler danske apps
Middelmådig lyd

55"
65"

9.777
14.997

50"
58"
65"
50"
58"
65"

8.336
10.544
13.101
11.488
12.080
17.988

55"

11.997

40"
49"
55"
65"
70"

3.999
5.145
6.487
8.990
13.999

HDR ikke overbevisende
Smalle betragtningsvinkler
Mangler danske streaming-apps
Panasonic DX780
God billedkvalitet
HDR ikke overbevisende
Firefox OS er brugervenligt Smalle betragtningsvinkler
HEVC+VP9 til 4KMangler danske streaming-apps
streaming
Dobbelt
tuner
LG EG910V (OLED) Fantastisk billedkvalitet
Højttalere
Perfekt sort,
”Kun” HD
Nær-perfekte
Buet
betragtningsvinkler
webOS
Samsung 6-serie
Value-for-money 4K billede Betragtningsvinkler
Sortniveau
Tizen styresystem
God til spilkonsol
4K fladskærms-tv

Nu kan du følge os på
Facebook, hvor vi poster
aktuelle nyheder, driftsstatus,
samt råd og vejledning omkring
de produkter og services, der
udbydes af Smørum Kabelnet.

Vores medlemsforum på hjemmesiden vil i den forbindelse blive udfaset.
Find vores side på facebook.com/smoerumkabelnet, Klik på "Synes godt om"
så du kan følge med i seneste nyt fra Smørum Kabelnet.
Der vil naturligvis fortsat være nyheder og driftsinformation på smorumnet.dk

Internet hastighed og målinger - fortsat fra side 26
Den gør dog ikke forbindelsen hurtigere og giver heller ikke mulighed for flere
end 10 samtidige trådløse forbindelser.
WiFi Extenderen kan købes i YouSee butikken i Ballerup eller bestilles i
Kundeservice på tlf. 70 70 40 40.
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Wifi-plus fra Dansk Kabel TV

Med Wifi-plus tilbyder Dansk Kabel TV hjælp til opsætning af dit netværk med
et Access Punkt, der tilkobles din eksisterende bredbåndsforbindelse, så du får
en bedre udnyttelse af din bredbåndshastighed i hele huset. Du får professionel
hjælp til etablering af netværket, og dæknings- og hastighedstest foretaget af
professionel tekniker.
Dansk Kabel TV tilbyder 3 forskellige professionelle Access Punkter fra
Xclaim: AP-Xi1, AP-Xi2 og AP-Xi3. Wifi-plus kan bestilles her:
http://www.danskkabeltv.dk/kampagner/wifi-plus/ eller på tlf. 69 12 13 77.

Kontakt os
Skriv til bestyrelsen
mail: info@smorumnet.dk
Xclaim AP-Xi1
Håndterer op til 300 Mbit.
Kr. 925,YouSee WiFi Extender
kr. 299,-

Xclaim AP-Xi2
Håndterer mange enheder og
op til 600 Mbit. Kr. 1.995,-

Xclaim AP-Xi3
Håndterer mange enheder og
op til 1,2 Gbit. Kr. 2.495,-

Hvis internettet stadigvæk ikke kører godt

Nogle gange kan der også være fejl på udstyret uden for hjemmet. Det kan
være din stikledning, som kan være slidt og giver støj. Der kan også være fejl
på en af vores forstærkere i nettet.
YouSee og Dansk Kabel TV kan se om der er støjproblemer på din adresse
med et stykke software. Så hvis du stadigvæk har problemer, vil vi foreslå dig
at kontakte YouSee på 70 70 40 40.
Nyheder fra din antenneforening

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

