
Nyheder fra YouSee: 

- Priser på YouSee bredbånd  
bliver nu nedsat fra 1/7-2022. 

- Forbedret sikkerhed indlægges i 
internet modems. 

- Nu kan man få Bland Selv 46          
point, se side 19.  

- Ny streaming tjeneste Disney+ 

-  Ny mini-pakke som bliver     
billigere end nuv. grundpakke. 

Nyheder fra foreningen: 

- Hvad er status på vores kontrakt 
med YouSee, se side 14. 

- Fokus på bredbånd: Stabilitet er 
blevet helt nødvendigt. 

- Er du vores nye medlem i      
bestyrelsen (se bagsiden). 

I denne udgave 
• Bestyrelsens beretning 

• Opdatering af vedtægter 

• Bredbånds hastigheder: 
Gigabit til de fleste 

• Internet: Hvordan virker  
teknikken i nettet 

• Streaming fylder mere 

• Nyt logo, se side 28 

• Vigtigt at din egen         
installation er i orden,     
se side 17 

Generalforsamling den 25. april 2022 kl. 19.30 i Kulturhuset på Flodvej 

Aftalen med YouSee forlænges til udgangen af 2025 
Bestyrelsen har efter langvarige forhandlinger forlænget aftalen med YouSee, så 
den vil være gældende til og med 2025. Et element i aftalen er nedsatte priser på 
Internet, og at langt de fleste medlemmer nu får glæde af de hurtigste hastigheder. 
Der vil fra 1/1-2023 komme en mindre ekstraordinær stigning på Tv-pakkerne,  
som fremover også vil indeholde en Tv-boks uden beregning.                               
Den hidtidige leje på 30 kr. for Tv-boksen forsvinder allerede nu, men der skal  
stadig betales leje, hvis man ønsker flere bokse. Se mere på side 14 og 22. 

Vi håber at medlemmerne vil tage godt i mod de nye tiltag. For dem som ønsker et 
færre antal kanaler, end der er i den nuværende grundpakke, vil der i løbet af 2022 
blive lanceret en billigere mini-pakke med DR, TV2 og nabolandskanaler. 

Priserne vil pr. 1. juli 2022 se sådan ud: 

 - 200/20 Mbit   199 kr./måned      
 - 300/60 Mbit   229 kr./måned      
 - 1.000/100 Mbit 249 kr./måned 

Du kan se mere om de nye bredbåndspriser på side 15 og 18. 

Nyt navn til foreningen: SmørumNet? 
Foreningens navn Smørum Kabelnet har eksisteret siden          
fusionen af Smørumnedre Antennelaug og Antenneforeningen 
Smørum i 2001. Bestyrelsen ønsker at modernisere vores navn  
og finde en ny grafisk identitet, der ikke signalerer antenner,                                
paraboler og gammeldags kabler. Vores hybrid fiber/coax net, der dækker det   
meste af Smørum, er top moderne, og leverer et indhold, der er fuldt på højde 
med, hvad der kan fås i de fiberforbindelser, som TDC Net og andre nedlægger     
i vores område.  

Se mere om det nye navn på side 28 og øvrige vedtægtsændringer på side 10-12.  
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Medlemsblad 

Stor nyhed: 1.000 Mbit bredbånd til 249 kr. 



                                    
Bestyrelsens beretning for 2021 
COVID-19 er igen også årsagen til, at 
vi først afholder generalforsamlingen i 
april måned og ikke i februar, som  
vedtægterne foreskriver. Beretningen 
dækker således primært perioden fra 
sidste generalforsamling i oktober 
2021 og til nu.   
 
En af bestyrelsens bundne opgaver 
fra generalforsamlingen i 2019 var 
forslaget om at åbne op for tredje-
partsudbydere i vores net 
(FastSpeed, Hiper, Telenor m.fl.). 
Præmissen var dog, at det  skulle 
kunne ske kontrolleret, og uden at  
det blev dyrere at være medlem af     
Smørum Kabelnet.  

Som du kan læse et andet sted i   
medlemsbladet, så har vi været i   
dialog med TDC Net, som er nøglen  
til en kontrolleret åbning, men de har 
ikke ønsket at finde en løsning, der 
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sikrer os den nødvendige indtjening  
fra de tredjepartsudbydere, der måtte 
ønske at kommer ind i vores net.  

Vi må derfor konstatere, at vi ikke har 
fået løst denne opgave. 
 
Bestyrelsen har til gengæld arbejdet 
ihærdigt på at få priserne på internet 
fra YouSee sat ned, og som du kan se 
i afsnittet nederst på siden, er det nu 
lykkedes. 
 
Vi har også arbejdet en del med at få 
forbedret vores kabelinfrastruktur ved 
reparationer og udskiftning af kabler, 
samt også med implementering af 
nettet i de nye områder i Schæfergår-
den og på Kong Svends vej. 
 
Kapaciteten i vores anlæg 
Da vi i 2018 fik vi opgraderet vores 
anlæg til GigaSpeed, der kan levere        
hastigheder op til 1000 Mbit., fik vi 

opdateret hele vores anlæg til nyeste 
standard, og vi har aldrig siden denne 
opgradering oplevet kapacitetsproble-
mer i vores net. 

Vi får løbende oversigter fra YouSee, 
der viser hvor meget nettet er bela-
stet. Vi har også indbygget i vores 
kontrakt med YouSee, at nettet vil 
bliver tilpasset i forbindelse med en 
evt. større belastning.  

Stabilitet i nettet 
I de perioder, hvor stort set alle sad 
hjemme og arbejdede, oplevede vi    
et stabilt netværk med meget få    
afbrydelser. Der var desværre enkelte 
afbrydelser på grund af graveskader 
og opsætning af nye elmålere. 
En stor tak til jeres forståelse og   
fleksibilitet i de perioder, hvor der har 
været afbrydelser, selv om internettet 
blev en ”livline” til afholdelse af      
onlinemøder mv.   

TDC Net og andre leverandører       
I 2021 kunne vi se at de kommercielle 
fiberselskaber begyndte at nedlægge 
fiberkabler i Smørum. Vi har fulgt 
udviklingen i kommunen, hvor især  
Rotary Egedal har været særdeles 
aktive med deres projekt om fiber til 
alle i Egedal. Det giver rigtig god  
mening i de områder, hvor den      
nuværende infrastruktur er dårlig eller 
slet ikke til  stede. Vores infrastruktur 
i Smørum er modsat andre steder i 
kommunen opgraderet og på fuld 
højde med en fiber infrastruktur.   

TDC Net og Fibia graver også lidt i 
vores ”baghave”, så vi følger udviklin-
gen nøje, og hvad de måtte pønse på i 
vores område. 

Vi har været i dialog med de forskel-
lige fiberaktører, men et samarbejde 
kommer der nok ikke på tale, da    
fiberselskaberne også vil eje           
infrastrukturen. Vi har som sådan in-
gen interesse i at give afkald på vores 
infrastruktur, da det vil være en trussel 
mod foreningens fortsatte eksistens.  

I forbindelse med TDC Nets nedgrav-

 

YouSee og andre leverandører          
Bestyrelsen har haft forhandlinger 
med YouSee omkring forlængelse    
af samarbejdet, da vores binding til 
YouSee i nuværende kontrakt udløb 
ved udgangen af 2021.  

Et af vores fokusområder har været 
bedre priser på internet, så vi til sta-
dighed får sikret konkurrencedygtige 
priser til vores medlemmer.  

Vi har også vurderet alternative    
løsninger, da det er vores pligt som 
bestyrelse, men vi har vurderet You-
See’s løsning til at være den bedste. 

Der har været for mange usikkerheder 
i de alternative løsninger, både om-
kring økonomi og forsyningssikkerhed, 
og for mange kompromiser i forhold til 
nuværende løsning. 

Bestyrelsen har derfor forlænget    
aftalen med YouSee, så den gælder 
frem til udgangen af 2025. Vi er ret 
sikre på, at medlemmerne vil tage godt 
imod de nye billigere internet priser, og 
selv om vi kan se ind i nogle prisstig-
ninger på Tv-pakkerne fra 2023, så vil 
der være en samlet god økonomi for 
medlemmerne i den nye aftale. 

Bredbånd i Smørum Kabelnet        
Antallet af medlemmer med en     
Internet forbindelse gennem Smørum  
Kabelnet er stadig stigende, og nu har 
2.752 medlemmer ud af det totale 
medlemsantal på 3.082 eller 89,3 %  
valgt dette.  

Dette inkluderer også medlemmer 
som har arbejdsgiverbetalt internet 
hos TDC Erhverv. Vi har set en hurtig 
migrering til hurtigere hastigheder, og 
det er selvfølgelig meget positivt, at 
så mange af vores medlemmer benyt-
ter mulighederne for stabilt bredbånd 
gennem Smørum Kabelnet. 

ning af fiberkabler har vi desværre 
oplevet, at vores kabler bliver        
overgravet af TDC Nets gravefolk.  
Det er selvfølgelig ikke acceptabelt,  
at de sådan ødelægger vores infra-
struktur i forbindelse med deres gra-
vearbejde, og at vi nogle gange først 
finder ud af det, når vores medlemmer 
klager over manglende forbindelse.  

Vi vil gerne her opfordre vores     
medlemmer om straks at kontakte 
bestyrelsen, hvis I oplever en        
pludselig afbrydelse af jeres           
forbindelse til nettet. 

 



                                    
DKTV service 

DKTV har afsluttet opgaven med  
opsætning af strømmålere m.v.,      
og vores oplevelse er, at opgaven er  
løst uden de helt store udfordringer.    
Vores net har kørt stabilt og det er 
ikke så ofte at der er større fejl på 
nettet. De fleste af de fejl vores   
medlemmer oplever, er typisk fejl på  
modems samt fejl i det første stik i 
husstanden. 
 
Husstandsinstallationstjek er i øvrigt 
stadigvæk gratis, dog skal man lige 
huske at nævne det overfor YouSee’s 
kundeservice.  
Du kan se flere informationer på   
vores hjemmeside under Hjælp/
fejlmelding.    
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Serviceaftalen med DKTV            
Elementer fra serviceaftalen der med 
fordel kan benyttes af medlemmerne: 

1. Adgang til uden beregning at rekvi-
rere DKTV til at foretage tjek af den 
komplette husinstallation, med henblik 
på at rådgive medlemmerne i forbin-
delse med eventuelle problemer med 
modtagelsen. Udbedring af eventuelle 
fejl foretages efter tilbud direkte til det 
enkelte medlem. 
 
2. Udbedring af fejl på stikledningsin-
stallationer frem til og med 1. stikdåse 
hos den enkelte bruger. Fejl på stikled-
ningskablet er omfattet, dog ikke udgif-
ter til opgravning på privat grund i forb. 
med evt. udskiftning af kablet.         
 

YouSee tv-pakkerne 
Indholdet af de faste tv-pakker, som 
også indeholder flere streaming    
muligheder, fremgår af tv-oversigten 
fra YouSee på side 24.   

Grundpakken er blevet forbedret med 
tilførsel af TV2 News og TV3 Puls    
og fuldpakken har fået adgang til  
streaming tjenesten Viaplay. 

Priserne i 2022 blev således: 
Grundpakken:  152 kr./måned 
Mellempakken: 397 kr./måned 
Fuldpakken:  545 kr./måned 
 

Bland Selv 10: 210 kr./måned 
Bland Selv 20: 280 kr./måned 
Bland Selv 36: 350 kr./måned  
 
Tv-pakkerne fik også i 2022 både 
stigninger samt ændret indhold.       
Se mere om dette på side 22. 

Medlemmer i Smørum Kabelnet                                
Vi har her i 2022 fået flere nye boliger 
tilsluttet og har nu 3.082 medlemmer. 

Vi synes det er meget positiv        
udvikling i disse tider, hvor der er 
meget polemik omkring dyre             
tv-pakker og flugt af kunder fra      
selskaber med tv-løsninger.               

Vi er godt klar over, at det her i 2022 
primært er hurtigt og stabilt bredbånd, 
som er efterspurgt, og det kan vi også 
levere i Smørum Kabelnet.  

Kontortid                                           
Vi har ca. 1 gang hver måned 
“kontortid”, hvor medlemmerne kan 
komme i personlig kontakt med      
bestyrelsen.  

Det vil være en overdrivelse at påstå, 
at mange af vores medlemmer benyt-
ter sig af denne mulighed, så vi vil da 
gerne her opfordre jer til at møde op, 
hvis I har noget på hjerte. 

Vi i bestyrelsen er meget interesseret i 
brugbart input fra medlemmerne.                 

Kontortiden ligger typisk fra         
18:30 - 19:00 på de dage, hvor vi 
efterfølgende har bestyrelsesmøder.  

Som oftest foregår det i Kulturhuset 
(Biblioteket), Flodvej 68. 

Du kan se tid og sted på              
hjemmesiden under begivenheder: 

www.smoerumnet.dk/events 

 

 

Nye områder 
Vi kan hilse velkommen til nye     
medlemmer fra Lind & Risør husene  
i Fåreengen, Skindengen og Lamme-
engen i Schæfergårdsområdet, hvor 
der stadig bygges. Her fra vil der i 
den kommende tid også blive tilsluttet 
husene i Vædderengen og Gimmer-
engen og Uldengen. 
 

Vi har også fået nye medlemmer fra 
de nye rækkehuse i Hesteengen og  
Okseengen på Kong Svends vej. 
 

Hjemmesiden                                    
Kører uden de store problemer. Vi har 
lavet et par mindre justeringer gennem 
året, men det er i småtingsafdelingen. 
Hjemmesiden er relativ billig at holde, 
da vi selv laver alt arbejdet med den. 
 
Hjemmesiden er optimeret til alle   
platforme (computer, tablet og smart-
phone), og kan ses på denne adresse: 
 
www.smoerumnet.dk 

 

Information på Facebook              
Der kommer langsomt mere og mere 
trafik forbi vores Facebook gruppe, der 
bliver opdateret med nyheder ligesom 
hjemmesiden, og der er også god 
kommunikation med vores medlem-
mer. Der er i dag 418 følgere og 321 
som har ’liked’ den, og vi opfordrer til, 
at flere gør det samme, så de kan føl-
ge med i, hvad der sker i foreningen.  

Link:                           
www.facebook.com/smoerumkabelnet 



                                    

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling 

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.30 
I Kulturhuset, Flodvej 68 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

§ 8. 
Dagsorden 

For den ordinære generalforsamling  
gælder mindst følgende dagsorden: 

 
    1. Valg af dirigent 
    2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
    4. Indkomne forslag 
    5. Godkendelse af budget og kontingent 
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
    8. Eventuelt 
 
     
    Du kan her i medlemsbladet se: 
      
     - Bestyrelsens beretning på side 2 - 3 
     - Regnskab for 2021 på side 5 - 8 
     - Indkomne forslag på side 10 -11 
     - Budget for 2022 på side 9 
     
    Se for opdateret information på www.smoerumnet.dk  

Ordinær generalforsamling 
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Smørum Kabelnet - Resultatopgørelse 2021

Note Realiseret Budget 
Indtægter
Kontingenter 867.095       860.000       
Lejeindtægter 668.407       640.000       
Andre indtægter 84.990         85.000          

1.620.492   1.585.000    
Afkast på investeringskonto 76.970         50.000          

1.697.461   1.635.000    
Refusion af el-afgift 37.950         37.000          

Indtægter i alt 1.735.411   1.672.000    

Omkostninger
1 Antennedrift 178.132       180.000       
2 Bestyrelse 21.765         65.000          

Bestyrelseshonorar 67.700         80.000          
Konsulenthonorar 10.000         20.000          

3 Foreningsmøder 25.205         40.000          
4 Foreninger 53.362         55.000          
5 Kontorhold 7.698            10.000          
6 Renter og gebyrer 1.614            3.000            
7 Udbygningsomkostninger 645.843       1.194.000    
8 Øvrige omkostninger 19.540         25.000          

Omkostninger i alt 1.030.858   1.672.000    

Årets resultat - overført til egenkapital 704.554       -                
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Smørum Kabelnet - Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER 31-12-2021 31-12-2020

Tilgodehavender
Tilgodehavende fra YouSee 668.407       -               

668.407       -               
Likvider
Driftskonto 2.338.851    2.200.747  
Investeringsportefølje 2.589.401    2.512.432  
Kassebeholdning -                -               

4.928.253    4.713.179  

AKTIVER I ALT 5.596.659    4.713.179  

PASSIVER

Kreditorer
YouSee/Dansk KabelTV 874.841       456.328      
Andre kreditorer -                6.984           

874.841       463.312      
Moms
Udgående moms 238.022       475.739      
Indgående moms -131.105      -136.219    
Momsafregning 4                    3                   

106.920       339.523      
Egenkapital
Egenkapital pr. 1. januar 2021 3.910.344    3.461.144  
Årets resultat 704.554       449.200      
Egenkapital pr. 31. december 2021 4.614.898    3.910.344  

PASSIVER I ALT 5.596.659    4.713.179  

Egenkapitalens andel pr. medlem (3.053) 1.512            1.306           
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Smørum Kabelnet - Noter til årsregnskabet

Note Realiseret Budget 
1 - Antennedrift

Forsikring 29.597            30.000       
Ørsted 128.185          120.000     
Diverse: Telefon 4.821        

G4S 11.759     
Stangkær 8.485        
YouSee -7.713      
Rep. af ventilation 2.998        20.350            30.000       

178.132          180.000     
2 - Bestyrelse

Bestyrelsesmøder 5.067              
Udvalgsmøder og FDA Messe 11.148            
Øvrige bestyrelsesomkostninger 5.550              

21.765            65.000       
3 - Foreningsmøder

Generalforsamling 3.605              4.000          
Tryk og omdeling 21.600            36.000       

25.205            40.000       
4 - Foreninger

Forenede Danske Antenneanlæg 53.362            55.000       
53.362            55.000       

5 - Kontorhold
Kontorartikler og trykning 1.162              5.000          
Diverse adm. omkostninger 6.536              5.000          

7.698              10.000       
6 - Renter og gebyrer

Gebyrer - Bank og Giro 1.040              2.500          
Gebyrer - andre 574                  500             

1.614              3.000          
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Smørum Kabelnet - Noter til årsregnskabet

Note Realiseret Budget 

7 - Udbygningsomkostninger
Kabelskader 584.114          
Standere 10.294            
Stikledninger 6.557              
Fibring + materialer m.v. 40.047            
Diverse 4.831              

645.843          1.194.000 

8 - Øvrige omkostninger
Anskaffelser 11.468            15.000       
Webside 8.072              10.000       

19.540            25.000       

Smørumnedre, den 30. januar 2022

Henrik Dagø
kasserer

Revisorpåtegning

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de
for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret tilstede

Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for 
regnskabsåret 2021

Smørumnedre, den 30. januar 2022

Mogens Palsbjørn
revisor
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Smørum Kabelnet - Budget 2022

Note Realiseret 2021 Budget 2022
Indtægter
Kontingenter 867.095                880.000         
Lejeindtægter 668.407                640.000         
Andre indtægter 84.990                  -                  

1.620.492            1.520.000     
Afkast og renteindtægter 76.970                  50.000           

1.697.461            1.570.000     
Refusion af el-afgifter 37.950                  30.000           

Indtægter i alt 1.735.411            1.600.000     

Omkostninger
1 Antennedrift 178.132                206.000         
2 Bestyrelse 21.765                  65.000           

Bestyrelseshonorar 67.700                  80.000           
Konsulenthonorar 10.000                  20.000           

3 Foreningsmøder 25.205                  40.000           
4 Foreninger 53.362                  58.000           
5 Kontorhold 7.698                    10.000           
6 Renter og gebyrer 1.614                    3.000              
7 Udbygningsomkostninger 645.843                1.093.000     
8 Øvrige omkostninger 19.540                  25.000           

Omkostninger i alt 1.030.858            1.600.000     

Årets resultat - overført til egenkapital 704.554                -                  

Kontingentforslag for 2022

Kontingent til Smørum Kabelnet 360



                                    
Indkomne forslag 
Forslag 1-7 omhandler vedtægtsændringer, forslagsstiller: Bestyrelsen 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om godkendelse af ændring af foreningens navn, justering af formål,                 
indtægtsgrundlag og anvendelse af egenkapital til udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg. 
  
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker at opdatere vedtægterne i forhold nuværende markedsforhold, at gøre dem tidssvarende og 
mere operationelle i forhold til økonomi omkring udvidelser af anlægget m.m.   
 
Forslag 1 
Nuværende tekst: 
§ 1. 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum. 
Ny tekst: 
§ 1. 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er SmørumNet med hjemsted i Smørum. 
 
Forslag 2 
Nuværende tekst: 
§ 2. 
Formål 
Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne 
tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio
- og TV-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis internet og telefon. Foreningen skal varetage 
medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. 
Ny tekst: 
§ 2. 
Formål 
Foreningens formål er at eje og drive netværk i Egedal Kommune til forsyning af foreningens medlemmer med  
relevante digitale tjenester. Det drejer sig primært om internet- og Tv-tjenester fra de af generalforsamlingen til  
enhver tid valgte leverandører og sekundært andre typer af digitale tjenester, f.eks. streaming-tjenester og telefoni. 
Foreningen kan vælge at forsyne medlemmerne via andre operatørers netværk, hvis dette er fordelagtigt.          
Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. 
 
Forslag 3 
Nuværende tekst: 
§ 4. 
Kapital og drift 
1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne. 
2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. 
3) Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse 

samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen. 
 
Ny tekst: 
§ 4. 
Kapital og drift 
1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmerne samt lejeindtægt i 

forbindelse med brug af foreningens netværk. Tilslutningsafgift fra medlemmerne kan opkræves, hvis dette er 
relevant i forhold til den reelle etableringsudgift. 

2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. 
3) Kontingent, lejeindtægt og evt. tilslutningsafgift skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder    

administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen. 
4) Bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest 

aflagte regnskab til finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg indenfor Egedal 
Kommune. For beslutninger om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg,     
gælder - når udgiften overstiger 25 % af foreningens egenkapital - at dette kan vedtages med simpelt        
stemmeflertal på en generalforsamling, jf. § 9 stk. 1. 
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Forslag 4 
Nuværende tekst: 
§ 6. 
Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer 
1) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere 

varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved 
indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger. 

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

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

Ny tekst: 
§ 6. 
Frakobling af forbindelsen til netværket og eksklusion af medlemmer 
1) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere 

varsel at afbryde forbindelsen til netværket. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbeta-
ling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger. 

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

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

 
Forslag 5 
Nuværende tekst: 
§ 7. 
Generalforsamling 
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 hjemmeside med mindst 21 dages varsel. 

Ny tekst: 
§ 7. 
Generalforsamling 
1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune.                          

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt til                 
medlemmerne - f.eks. via medlemsblad, e-mail, SMS eller sociale medier, samt på foreningens          
hjemmeside med mindst 21 dages varsel. 
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Forslag 6 
Nuværende tekst: 
§ 9. 
Beslutninger og afstemning 
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også         

medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlin-
gen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret 
stemmeflertal. 

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

Ny tekst: 
§ 9. 
Beslutninger og afstemning 
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én     

stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt       
stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.  

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

 
Forslag 7 
Nuværende tekst: 
§ 14. 
Regnskab og revision 
1) Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller    

i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste. 
2) Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af          

kassereren eller formanden. 
 
Ny tekst: 
§ 14. 
Regnskab og revision 
1) Kassereren modtager foreningens indtægter, udbetaler alle udgifter og fører foreningens regnskab. 
2) Foreningens likviditet til løbende drift skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af           

kassereren eller formanden. 
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Bestyrelsen til generalforsamlingens dagsorden pkt. 6 

Formand:  
Henrik Haas 
Henrik startede i bestyrelsen i 2012 
og har været har været formand  
siden 2020. Henrik er medlem af 
forretningsudvalget og varetager 
også  opgaver i forbindelse med for-
eningens Facebook og hjemmeside.   
Henriks interesseområder er lyd og billede og han holder 
sig løbende orienteret om teknologien bag.  
Henrik er til daglig partnerchef i Tryg Forsikring.  

Næstformand:  
Mikael Møhl Schrøder 
Mikael startede i Antenneforeningen 
Smørum i 1990 og var med til fusio-
nere denne med Smørumnedre   
Antennelaug i 2001. Mikael blev 
næstformand i Smørum Kabelnet i 
2002 og har været formand fra   
2007-2018. Medlem af forretningsudvalget.     
Mikael er selvstændig IT-rådgiver og arbejder med    
IT-sikkerhed, økonomi, marketing og ledelse generelt. 

Teknikansvarlig:  
Niels Engel 
Niels blev valgt  til bestyrelsen i 
2010. Han har i en del år været 
næstformand og bestred posten 
som formand i 2018 og 2019. Inte-
resseret i at undersøge muligheder 
for besparelser generelt. Niels   
arbejdsområde er teknik/service/udvikling i nettet samt 
foreningens hjemmeside. Medlem af forretningsudvalget. 
Niels er til dagligt pilot i et større skandinavisk selskab. 

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

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

Bestyrelsesmedlem: 

Der er en ledig post i bestyrelsen. 

Der er mange roller i en bestyrelse som vores, og man 
man behøver ikke at være  tekniknørd, for at være med. 

Hvis du har erfaring med et eller flere elementer så som 
økonomi, administration, forhandling, referatskrivning, 
artikler, jura  og selvfølgelig også tekniske kompetancer, 
så kunne det måske være noget for dig. 

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

På valg På valg 

Revisor:  
Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 - modtager genvalg 

Suppleanter: 
2 poster som suppleant er ledige 

Revisorsuppleant: 
Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 - modtager genvalg 

Ledig 

På valg 

På valg 

Ledig 
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Andre internet udbydere og YouSee kontrakten 

Status på åbning af nettet for andre internetudbydere 
 

 

 

På generalforsamlingen i februar 2020 blev der vedtaget et forslag fra bestyrelsen om, at vi skulle arbejde på    
hurtigst muligt at åbne for andre bredbåndsudbydere med adgang til TDC Net (Fastspeed, Hiper, Telenor m. fl.), 
men som forudsætning at åbningen af nettet skulle ske kontrolleret. Vi skulle forsøge at få lavet aftaler med de 
enkelte bredbåndsudbydere, som skulle sikre, at vi får netleje og oplysninger om de medlemmer der køber     
bredbånd, så vi kan opkræve medlemskontingent for medlemmer uden tv-pakker hos YouSee. 

Det er stadig ikke lykkedes at finde en løsning for en åbning af vores net, hvor vi samtidig er tro mod de            
forudsætninger, som forslaget blev stemt igennem på.  

Det er til gengæld lykkedes at få priserne hos YouSee sat ned, så de er fuldt konkurrencedygtige 
i  forhold til f.eks. FastSpeed og nogle af de andre internetudbydere.  
 

Status på kontrakten med YouSee 
Som udgangspunkt udløb vores kontrakt med YouSee ved udgangen af 2021. Vi opsagde ikke   
kontrakten, og derfor trådte en indbygget klausul omkring automatisk forlængelse af kontrakten   
i kraft. Kontrakten kunne opsiges med 9 måneders varsel op til et kvartalsskifte. 

Bestyrelsen har forhandlet med YouSee igennem hele det seneste år, specielt med henblik    
på billigere internet priser. Vi har nu nået til enighed med YouSee, og kontrakten bliver  
forlænget til og med 2025. 

Bestyrelsen har sideløbende med forhandlingerne med YouSee ført seriøse forhandlinger med andre leverandører 
omkring deres løsninger, men vi har ikke fundet bedre løsninger, end den løsning vi har fået tilbudt fra YouSee. 

Vi har også været i dialog med andre antenneforeninger med henblik på evt. at kunne lave en fælles løsning,   
som måske kunne være billigere for medlemmerne end den nuværende. Det har dog heller ikke ført til en løsning, 
som var holdbar i forhold til den nuværende. 

Vores udgangspunkt i forhandlingerne med YouSee har været, at få nedsat priserne på internet, så de kom ned  
på et niveau, der modsvarede de priser vi har set fra Fastspeed og andre, samt at så mange af vores medlemmer 
som muligt kunne få glæde af de hurtigste hastigheder.  

Udgangspunktet for YouSee har været en regulering af prisen på vores meget billige grundpakke, der efter tilførsel 
af flere betalingskanaler ikke længere kunne dække produktionsprisen hos YouSee.  

Et glædeligt element i aftalen er nedsatte priser på Internet, og at langt de fleste medlemmer nu kan opgraderes  
til 1000/100 Mbit. Der er aftalt en migreringsplan, så medlemmerne overflyttes til den mest gunstige pris/hastighed 
i forhold til nuværende pris/hastighed, og således at ingen vil opleve stigende priser i forbindelse med dette. 

Der vil komme en ekstraordinær stigning på Tv-pakkerne fra 1. januar 2023, men allerede nu vil Tv-pakkerne også 
indeholde én Tv-boks uden beregning. Den hidtidige leje på 30 kr. for Tv-boksen forsvinder, men der skal stadig 
betales leje, hvis man ønsker flere bokse. De ekstraordinære stigninger pr. måned bliver således: 

Grundpakke: 28 kr. i 2023 og 17 kr. i 2024 og 2025. Mellempakke: 13 kr. i 2023. Fuldpakke: 15 kr. i 2023 

Kontingentet til Smørum Kabelnet kan fra 2023 nedsættes til 20 kr. pr. måned grundet en bedre indtægt på netleje 
fra YouSee i kontrakten. 

For dem som ønsker en billigere Tv-pakke med færre antal kanaler, end der er i den nuværende grundpakke, vil 
YouSee i løbet af 2022 lancere en mini-pakke med DR’s kanaler, TV2 samt nabolandskanaler. 



Stabilt bredbånd er blevet en nødvendighed 
I forbindelse med coronakrisen har det været nødvendigt for rigtig mange at arbejde 
hjemmefra, og dermed har det været helt nødvendigt, at man har en stabil internet  
forbindelse, der kan klare video opkobling via Zoom, Skype eller Microsoft Teams i  
god kvalitet uden forstyrrelser. Det er heldigvis muligt i Smørum Kabelnet. 
 
I Smørum Kabelnet kan du få GigaSpeed bredbånd fra YouSee. GigaSpeed-stemplet 
er din garanti for den bedste internetoplevelse. Med 1.000 Mbit er GigaSpeed nemlig 
den hurtigste og mest stabile hastighed, du kan få.  
 
HUSK: Du kan godt have bredbånd uden samtidigt at skulle have en Tv-pakke. 

Bredbåndshastigheder og priser 
YouSee vil i forbindelse med de nye priser foretage en hastighedskonvertering,             
så du typisk vil få højere hastighed til samme eller lavere pris.  

Eksisterende bredbåndskunder med hastigheder mellem 2 Mbit og 20Mbit,       
de såkaldte ComX hastigheder, kan beholde deres hastighed og pris indtil      
andet ønskes. 

YouSee har valgt, at der fremover vil være disse 3 forskellige hastigheder        
ved nysalg og ændringer:  
 
200/20 Mbit til 199 kr. 
Her får du en høj hastighed, der løser det meste en familie normalt har brug for.  
Du kan streame på livet løs – i HD-kvalitet fra omkring 15-20 enheder på samme tid, og i 4K-kvalitet fra 6 enheder 
på samme tid, hvilket tager omkring 25 Mbit pr. enhed. 
 
300/60 Mbit til 229 kr. 
Her får du en meget høj hastighed, der bare kan lidt mere end 200 Mbit og med           
60 Mbit især tilbyder højere hastighed på upload 
 
1.000/100 Mbit til 249 kr. 
Her får du en ekstremt høj hastighed. Med en Gigabit kan du klare alt på nettet og           
i praksis er 1.000 Mbit langt mere end selv en krævende familie har brug for. 
 
Hastighedskonvertering:  
Med mindre du har en af de helt lave hastigheder, vil de mange forskellige eksisterende hastigheder hos         
medlemmerne i forbindelse med dette blive konverteret til en af disse 3 hastigheder. 
Op i mod ca. 2.000 af vores 2.752 medlemmer med bredbånd vil efter konvertering kunne få 1.000/100 Mbit. Den          
positive effekt af dette er, at rigtig mange så får glæde af højhastighedsmotorvejen “DOCSIS 3.1”, se side 16. 
 
Bemærk venligst:  
Hvis du bliver konverteret til 1000/100 Mbit, så skal du måske have skiftet det første stik i boligen og måske også 
have et nyt modem. Du vil modtage besked om dette direkte fra YouSee. 
 

Bredbåndstelefoni:  
Fastnet via dit bredbåndsmodem fortsætter i YouSee kontrakten til YouSee standard priser 
og vilkår. Bredbåndstelefoni FriTale koster 99 kr./måned. 
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Bredbåndshastigheder 



Bredbåndsmotorvejen 
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Bredbånd i vores net: 2 forskellige motorveje  
Artikel af Niels Engel, teknisk ansvarlig Smørum Kabelnet 

Under Corona pandemien oplevede nogle af vores medlemmer,  
at der ikke altid var fuld tryk på internethastigheden.                    

Det undrede mig lidt da jeg stort set altid har haft +900 Mbit/s på 
de hastighedsmålinger, som jeg har lavet i perioden. De få gange 
hvor jeg ikke har haft +900 Mbit/s, har det været serveren, der 
blev målt op imod, som ikke kunne følge med.  

Belastning 
Jeg begyndte at undersøge sagen for at finde årsagen til, hvorfor nogle medlemmer ytrede sig om, at internettet 
ikke kørte med den hastighed som de betalte for, når der var stor belastning på nettet. Vi får en gang i kvartalet  
en belastningsstatistik fra YouSee, hvor belastningen aldrig har været over 40%, så der burde ikke være nogen 
problemer, og alle burde køre på fuld hastighed hele tiden.  

2 motorveje 
Efter lidt søgen fandt jeg forklaringen:  
Vi har to motorveje på vores netværk. Den første er den 
“gamle” standard, som hedder “DOCSIS 3.0”. Den standard 
kan alle modems køre under, og på den motorvej kører   
mere end 76% af vores medlemmer.  

Så er der højhastighedsmotorvejen “DOCSIS 3.1”. Den    
nyere standard, som kræver man har et nyt modem, og      
at der har været en tekniker forbi boligen for at udskifte det  
første stik. Den motorvej var der meget lidt trafik på, så der 
oplever man ikke trafikpropper. Og da jeg “kørte” på 
“DOCSIS 3.1” motorvejen, oplevede jeg aldrig, at min       
internetforbindelse kørte langsomt. 

Hvorfor får alle så ikke adgang til højhastighedsmotorvejen? 
Som så meget andet her i livet er det et spørgsmål om penge. Det koster 
YouSee penge at få skiftet det første stik i boligen, og et nyt modem       
koster også penge. Udskiftning af stik og modem sker kun i forbindelse  
ved bestilling af en 1.000 Mbit/s hastighed eller ved bestilling af højere 
upload hastighed. Som medlem betaler du ikke noget for at opgradere,    
da YouSee afholder denne udgift.  

Heldigvis ser vi, at flere og flere vælger den høje hastighed, så i øjeblikket 
er der stort set ingen trafikpropper i vores lokale hybridfibernet. 

Du kan se mere om hastigheder og priser på side 15. 

Hvad er DOCSIS standarden? 
DOCSIS er en standard der bruges til data over kabel TV. DOCSIS 3.1 er den nyeste standard, der gør det muligt 
for udbyderne af kabel tv at lave en betydelig opgradering af båndbredden. Den nye standard understøtter nemlig 
10 Gbit/s download og 1 Gbit/s upload, hvilket er betragteligt højere end den nuværende DOCSIS 3.0 standard. 
Teknologien sikrer desuden mindre støj, lavere fejlrate og højere modulation for en overordnet bedre oplevelse, 
med både internet og TV.  
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Din installation og WiFi 

Hvordan laver man en korrekt hastighedsmåling? 
Den første fejl som mange laver er, at lave målingen trådløst på WiFi. 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 du 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        
samtidigt, f.eks. til streaming af TV, musik eller bruger andre trådløse enheder (Ipad, 
Smartphones mv.). Når disse ting er opfyldt, kan man så starte med at lave en måling. 

Det er også vigtigt at bruge den rigtige app og vælge den rigtige server til målingen.                                                                                       
Du kan f.eks. benytte disse to apps på nettet:  

• https://kundeservice.yousee.dk/bredbaand/hastighedstest 

• https://www.speedtest.net  (du kan også downloade deres app til Windows) 

Du bør endvidere lave målingen et par gange, samt på forskellige tider af døgnet og på flere forskellige servere. 

Har du brug for en WiFi extender? 
Hvis du oplever problemer med at fange det trådløse internet i lejligheden eller huset, kan det skyldes, at modemmet eller  
routeren står et dumt sted. Tykke mure er det trådløse signals fjende, så modemmet skal helst have så meget luft omkring    
sig som muligt. Jo færre fysiske forhindringer, der findes mellem din trådløse enhed og routerens signal, desto bedre trådløs     
internetforbindelse.  

Hvis du ikke kan sætte routeren centralt i din bolig, hvad så? Så har du måske brug for nn WiFi-extender, der  er en slags  
forstærker, som gentager og forstærker dit WiFi signal. YouSee tilbyder en billig WiFi Extender, der kan købes i YouSee      
butikken i Ballerup eller bestilles i Kundeservice på tlf. 70 70 40 40. Se mere her: https://www.smoerumnet.dk/bredbaand/                                                      

Vigtigt at din egen installation er i orden   
Der er sket rigtig meget på internet delen af vores antennekabel. I dag har vi hastigheder på 
op til 1.000 Mbit, og det stiller helt nye krav til installationen i huset og i vores net. 

Har du oplevet at dit internet ikke virker, eller mener du, at du ikke får den hastighed, som du 
betaler for, så kan det skyldes din egen installation, eller at din hastighed er målt på WiFi. 

Vi har flere gange hørt og set vores medlemmer give udtryk for, at de ikke får den hastighed 
som de betaler for, og i rigtig mange tilfælde er der tale om misforståelser. Du kan herunder 
se hvordan du tester din hastighed korrekt, 

Installationen i din bolig 
Hvis du bor i en nyere bolig, er din installation med antennekabler sandsynligvis i orden, men hvis du bor i en ældre bolig, kan 
din installation være udført med kabler, som ikke længere kan overføre de nye meget hurtige hastigheder. 

I forbindelse med problemer, kan der også være tale om, at der udført forkerte samlinger og at de benyttede stik ikke lever op til 
dagens standard. Du kan se mere om dette på vores hjemmeside her: https://www.smoerumnet.dk/egen-installation/ 

Du har mulighed for at bestille et gratis husinstallationstjek via YouSee’s kundeservice på flf. 70 70 40 40.                               
Her vil DKTV foretage tjek af den komplette husinstallation, med henblik på at rådgive dig i forbindelse med                         
eventuelle problemer med din installation. Udbedring af eventuelle fejl foretages efter tilbud direkte til dig. 

 Speedtest app til Windows  



Fra 1. juli 2022 kan du bestille YouSee Bredbånd med særlig prisfordel

Vi har godt nyt til dig!

Bestil på 70 70 40 40 • yousee.dk • YouSee-butikken 

GigaSpeed internet

Nyhed! Smørum Kabelnet kan med den nye aftale med YouSee Bredbånd, tilbyde dig særlige prisfordele 
og en wi-fi router med indbygget sikkerhed.

Nye stærke og lokale priser
YouSee Bredbånd med særlig prisfordel kan vælges af alle hos Smørum Kabelnet, og giver dig samtidig en 
løsning hvor din internet-sikkerhed er indbygget på forhånd. Med internet fra YouSee er hele dit netværk 
i hjemmet beskyttet – og ikke bare din computer. Alt fra tablets og mobiler til spilkonsoller og alarmer er 
nemlig sikret mod virus og hacking. Og sikkerheden er indbygget allerede fra dag ét – så du behøver ikke 
gøre noget som helst. Det betyder en nemmere og langt mere sikker hverdag på nettet, hvor du selv kan 
styre det hele med den nye Mit Internet-app fra YouSee.

Hvad skal jeg vælge?
Hvad der er det bedste internet afhænger af dit behov. Streamer du film, serier og musik på nettet? Og er 
I mange i hjemmet, der skal være koblet til nettet på samme tid? Eller bruger du kun internettet til at tjekke 
din mail og netbank? Jo højere dit forbrug er, jo flere Mbit hastighed har du brug for i dit abonnement.

Inkluderet trådløs router 
med god wi-fi dækning

Wi-fi router med indbygget 
sikkerhed til hele dit netværk

6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS). Oprettelse 299 kr. 
Forsendelse 99 kr. Se mere på yousee.dk/bredbaandsfakta og yousee.dk/bredbaand. Det er muligt at vælge internet uden abonnement 
på tv. Når du modtager signal for Smørum Kabelnet, skal du betale et månedligt kontingent. Læs mere på www.smoerumnet.dk.

Du sparer 50 kr./md. Særlig foreningshastighed Du sparer 50 kr./md.

1.000/100 Mbit

249 kr./md.
Normalpris 299 kr./md.

Min.pris i 6 mdr. . . . . 1.892 kr.

300/60 Mbit 200/20 Mbit

199 kr./md. 
Normalpris 249 kr./md.

Min.pris i 6 mdr. . . . . 1.592 kr.

229 kr./md. 

Min.pris i 6 mdr. . . . . .1.772 kr.

Når kun det hurtigste er godt nok Når du har behov for mere fart Når hele familien skal være på

Garanterede hastigheder

De nye hastigheder 
kan først bestilles hos 
YouSee fra 1. juli 2022 
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Bland din helt egen 
tv- og streamingpakke 
Det er nemt at komme i gang med at blande. Du skal bare have en Grundpakke, og så vælger du, hvor 
mange Bland Selv-point du vil have oveni. Og jo større bunken med point er, jo flere tv-kanaler og streaming-
tjenester kan du blande i din pakke.

Din Grundpakke indeholder allerede masser af underholdning – så det er helt op til dig, hvad du gerne vil 
supplere den med. Flere serier? Mere børne-tv? Danske film? Bland din pakke hjemme fra sofaen, og 
se, det du har valgt inden for få minutter. Hvis du får lyst til at sammensætte din pakke på en ny måde, kan du 
skifte det, du lige har valgt, ud igen efter 30 dage.  

210 kr./md.
Pris ekskl. Grundpakke

280 kr./md.
Pris ekskl. Grundpakke

350 kr./md.
Pris ekskl. Grundpakke

450 kr./md.
Pris ekskl. Grundpakke

NYHED

En Bland Selv-pakke kræver udstyr og forudsætter internet. Du får den bedste tv- og streamingoplevelse med en YouSee Tv-boks. 
Du kan også bruge fx Apple Tv eller Chromecast. Ingen binding på Bland Selv. Se din foreningspris på Grundpakken på 
www.smoerumnet.dk.
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Hvordan ser din perfekte pakke ud?
Sæt ring om dine favoritter. Så kan du hurtigt tælle sammen og vurdere, om du skal have 
10, 20, 36 eller 46 point at blande for.

*Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks eller et YouSee kort. **Pointværdien på Netflix varierer, alt efter om du vælger en Bland Selv-pakke med 10/20/36&46 
point. Du bruger hhv. 7/10/14 point på Netflix Premium (4 enheder og op til Ultra HD) og 5/8/11 point på Netflix Standard (2 enheder og HD-kvalitet).

Tv-kanaler

Streamingtjenester

5-14 point**

4 point

10 pointFavorit
+ Sport

5 point

Premium

6 point 5 point

4 point

7 point

Grundpakke

Tv-kanaler

Nyheder

Sport Dokumentar

Musik

Tv-kanaler og tjenester, du altid får med

Bland Selv for 1 point pr. kanal

Bland Selv fra 2 point pr. tjeneste

*

DR 1 og DR 2 synstolkning følger automatisk med

 

*

6 point

FK0149_2214_Smørum_kabelnet_annoncer_A4.indd   3FK0149_2214_Smørum_kabelnet_annoncer_A4.indd   3 06.04.2022   15.5406.04.2022   15.54



Find den tv-pakke, 
der passer dig på 
yousee.dk/streaming-tv

FranskFransk/tyskTyskTysk FranskTysk Italiensk Spansk

2 point

3 point

3 point

Streaming

BørnUnderholdning

Udland
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Mere underholdning i Grundpakken og på tv-boksen 

                                    Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 22 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se månedens udvalgte premierefilm kvit og frit - lige når det passer dig  

Du har via YouSee Premiere adgang til månedens spændende premierefilm, hvis du har en         
tv-boks. Du har denne adgang med fordelsprogrammet YouSee More, som følger med  tv-boksen. 

 

YouSee Tv-boksen samler alt dit indhold 

Du kan søge på tværs af al din underholdning, sætte 
programmer på pause, starte dem forfra og optage det 
hele i skyen, så du også kan se dine optagelser f.eks. 
på din mobil. Tv-boksen kan vise indhold i Ultra          
HD-kvalitet, så du kan se bl.a. Netflix og YouTube i en 

 

ultraskarp billedkvalitet. Og så   
får du ovenikøbet nem adgang    
til YouSee Premiere, et stort tv-
arkiv samt fri adgang til masser                                       
af film og serier. 

Vores grundpakke til 152 kr. er bare billigere 
Alene derfor giver det god mening at være medlem af Smørum Kabelnet.         
Hvis du til sammenligning vil købe YouSee grundpakken på f.eks. TDC fiber,                     
så koster den 319 kr.  

Du får nu også en Tv-boks inkluderet i dit abonnement, uden at skulle betale for leje. 

At du så tillige nu også kan få billigere bredbånd, gør værdien af dit medlemskab endnu bedre! 
  
Med grundpakken får du et bredt udvalg af de mest populære tv-kanaler. 
Du får også adgang til streaming med masser af film og underholdning. 
  

Pr. 1. Januar 2022 blev TV2 News og TV3 Puls en del af Grundpakken.  
Paramount Network udgik, da tv-kanalen lukkede.   

Du kan se en oversigt over de faste tv-pakker på side 24. 

Streaming tjenester på tv-boksen eller i YouSee Tv- & Film-appen  
Man kan i Bland Selv pakkerne hos YouSee i dag vælge blandt følgende streaming tjenester: 

  

 

 

YouSee åbnede den 8. marts for streaming tjenesten Disney+, der koster 7 point. 

Se YouSee Tv på din måde 

Har du YouSee Tv kan du se tv, når og hvor du vil.      
Al din underholdning, både flow-tv og streaming på din 
Pc, tablet, og mobil eller via Chromecast og Airplay. 

Tv-boksen bliver nu 
en del af din tv-pakke  

Du får værdi 
som medlem 
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Tv pakker 

                                    Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 23 

Dit YouSee Tv-abonnement virker i alle 28 EU-lande 
Tag din underholdning med, når du rejser i EU. Som kunde hos YouSee kan du tage al din    
underholdning med, når du rejser indenfor EU. Det betyder, at du kan streame live-tv og de film 
og serier, der hører med i dit YouSee Tv-abonnement, når du besøger et af de 28 EU-lande.  
Har du adgang til YouSee Musik, så kan du selvfølgelig også lytte løs til dine yndlingssange. 
 

Og du behøver ikke at pakke en ekstra kuffert for at få det hele med. Du skal bare have YouSee Tv & Film-appen 
for at få adgang til dine tv-kanaler og streamingtjenester på din mobil eller tablet. Så uanset om du er i badetøfler 
eller skistøvler, kan du bare læne dig tilbage og streame de favoritprogrammer, du også ser derhjemme. 
 

Du kan tage dine tv-kanaler og streamingtjenester med dig i op til 30 dage ad gangen. 

YouSee Tv & Film app til flere Tv og Tv-bokse 
Du kan benytte YouSee Tv & Film app’en på dit Tv til at se alle dine tv-kanaler og de film og serier, der er          
inkluderet i dit Tv-abonnement. For eksempel i dit sommerhus, så du kan spare et Tv-abonnement her.  

Det gælder følgende Tv og Tv-bokse: 

• LG Smart Tv med styresystemet WebOS 2.0 eller nyere 
• Samsung Smart Tv med Tizen-styresystemet 2017 og nyere 
• Tv-skærme eller Tv-bokse med Android TV 5.0 eller nyere (for eksempel Sony eller Philips) 
• Tv-boksen Apple TV4 (4. generation og frem, fra september 2015) 
• Chromecast, hvor YouSee i løbet af 2022 opgraderer bitraten, hvilket vil give en meget bedre                        

kvalitet på signalet som kører via Chromecast eller Google TV.  
 

Det eneste det kræver, er en Tv-pakke fra YouSee og en internetforbindelse. Der anbefales minimum 20Mbit.    
Du skal blot bruge dit YouSee Login.  

 
 
 
 
 

Tv-pakker i 2022 
Et meget populært valg er 
stadig Grundpakken supple-
ret med en af Bland Selv 
pakkerne i stedet for at væl-
ge en fast Mellem- eller Fuld-
pakke. Dette er valgt af 54%, 
og det er nok muligheden for 
valg af streaming tjenester, 
der gør Bland Selv attraktiv. 



Du kan vælge en Grund-, Mellem- og Fuldpakke, der alle byder på et bredt udvalg af de mest populære tv-kanaler. 
Med en tv-pakke får du også adgang til masser af ekstra film og underholdning i form af et stort film- og serie-
katalog, hvor du selv bestemmer, hvad du vil se f.eks. via YouSee Tv & Film-appen og YouSee Tv-boksen.

Faste pakker med tv og streaming

Priser gældende pr. 1/1 2022. Når man får signal fra Smørum Kabelnet skal der betales et månedligt kontingent på 30 kr.. Læs mere på www.smoerumnet.dk

Tv-boks
Med YouSee Tv-boksen får du den bedste tv-og 

streamingoplevelse. Boksen kan tilvælges separat.

Pause Start forfraOptag Tv-arkiv

App
Med YouSee Tv & Film-appen kan du se tv og streame, 

når og hvor du vil. Derhjemme og i hele EU.

Alle skærme Hele EU

DR 1 og DR 2 synstolkning følger automatisk med

Forudsætter tv-boks

 *Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks eller et YouSee kort 

 *

Tv-kanaler

Tv-kanaler

Tv-kanaler

24 faste tv-kanaler og udvalgt  
streamingindhold. Du kan se 
det hele via tv-boksen og 
YouSee Tv & Film-appen  
– når og hvor du vil.

Grundpakken inkl. app
152 kr. pr. måned

Pakken til dig, der elsker sport. 
Du får 35 faste tv-kanaler – 
herunder masser af sportskanaler 
– og underholdning for børn 
og voksne.

Mellempakken inkl. app
397 kr. pr. måned

Den største pakke med 54 faste 
kanaler i alle genrer og ikke mindst 
ekstra meget underholdning, du 
kan streame.

Fuldpakken inkl. app
545 kr. pr. måned

Streaming

Streaming

Streaming
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Sikkerhed i lokale net 
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Hvordan sikrer jeg mig på hjemme netværket 
 
Artikel fra yousee.dk 
 
YouSee WiFi modem sørger for optimal beskyttelse fra start 
Som udgangspunkt skal du ikke gøre noget for at beskytte dit trådløse internet. YouSee har allerede sørget for,   
at det er godt beskyttet. Dit WiFi Modem har en indbygget firewall, som sikrer dig mod, at andre kan hacke sig 
igennem. Netværket er krypteret med en WPA2-Personal-krypteringsform, og selvom koden er kort, er den nær-
mest ikke til at bryde. I de fleste tilfælde er det derfor bedst, at du ikke laver ændringer i modemmets indstillinger. 
Det kan nemlig gøre dit netværk mindre sikkert. 
 
Pas på med at ændre adgangskoder 
Adgangskoden til dit netværk er den samme som din netværksnøgle, der er lavet specielt til dit modem. Den er 
lavet i formen WPA2, som er den mest sikre form for kode. Vil du ændre din adgangskode, er det vigtigt, at den 
bliver på mindst 9 tegn, og at du bruger både små og store bogstaver samt tal. Ellers bliver koden for let at bryde. 
Det er vigtigt, at du ikke fjerner adgangskoden helt. Gør du det, kan andre bruge dit netværk til kriminalitet, hvilket 
bliver sporet tilbage til dig. 
 
Overvej en ekstra gang, før du skjuler navnet på dit netværk (SSID) 
Selvom det kan virke som en god idé, anbefaler YouSee ikke, at du skjuler navnet på dit netværk. Det bliver be-
sværligt for dig, og det er ikke nødvendigvis en fordel. Nogle eksperter mener, at det gør dit netværk mere sikkert, 
mens andre mener, det ingen forskel gør. En lille gruppe eksperter mener ligefrem, at det gør dit netværk mindre     
sikkert. Der er altså ingen god grund til at skjule navnet på dit netværk. 
 
Resten af din sikkerhed 
Selvom dit netværk er godt beskyttet, er du ikke sikret mod virus, du selv inviterer ind ved at installere programmer 
og downloade filer. Sørg derfor for: 

• At opdatere dit styresystem 
• Kun at hente filer fra e-mails og hjemmesider, hvis du stoler på afsenderen 
• Altid at have en opdateret virusbeskyttelse 

 

 
WiFi modems får indbygget ny sikkerhedssoftware 
Medlemmer med nyere YouSee WiFi modems vil i løbet 
af 3. kvartal 2022 få integreret ny software direkte i   
routeren, som også aktiverer ’bandsteering’, der giver 
den bedste WiFi oplevelse. 
 
Du vil opnå: 
• ’Top of class’ sikkerhed på alle tilsluttede enheder 
• Børnesikring, som f.eks. begrænset indhold og tid 
• Online tracking beskyttelse 
• Routeren og WiFi boostere vil fungere som et     

intelligent mesh netværk 
• To-klik installation af WiFi booster 
• En app ”Mit Internet” til at administrere sikkerheden 
 
Se også indlægget fra YouSee på side 18. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      
     YouSees aktuelle standardmodem,  
     SagemCom F@ST 3890V3 

Ny bedre sikkerhed fra YouSee 



Streaming 
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Streaming fylder mere og mere 

Streaming og TV via min internetforbindelse? 
Tendensen er klar. Populariteten af store TV-pakker   
er på vej ned, og mange vælger nu at nøjes med en 
billigere grundpakke. Sammen med denne kan man   
så  selv skræddersy sin underholdning med streaming 
af en af de efterhånden mange gratis eller betalbare   
streaming tjenester, der kan købes enten direkte eller 
f.eks. ved hjælp af point i en Bland Selv pakke fra   
YouSee.  

Her kan en god bredbåndsforbindelse hjælpe dig. 

Mange har via streaming adgang til eksempelvis DR 
TV, så man via en kablet eller trådløs internetforbindel-
se har adgang til DR's TV-kanaler, live tv og DR's      
TV-arkiv, og det endda i digital kvalitet. 

DR og alle øvrige streamingudbydere vil gerne sikre 
sig, at udsendelsen ikke pludselig hænger eller helt 
stopper, så man dermed får en dårlig oplevelse.      
Derfor vises udsendelsen på din skærm i en kvalitet, 
der sikrer dig, at din film ikke hakker. 

Måske kan du genkende, at billedet på en film eller  
serie skifter i skarphed, f.eks. når du sidder i toget eller 
på bilens bagsæde. Det skyldes, at billedet automatisk 
tilpasser sig til en kvalitet, der matcher den hastighed, 
du henter billederne i. Høj hastighed er lig med høj  
kvalitet i billedet. Lav hastighed udløser en lav billed-
kvalitet.  
Det undgår du med en god bredbåndsforbindelse.    
Her vil billedet stå skarpt. 

Hvilken hastighed har jeg brug for til streaming? 
Streaming af udsendelser i lav kvalitet på dit TV kræver 
ifølge forbrugermagasinet Tænk minimum 5 Mbit/s. 
Streamer du i HD, skal du minimum have 10 Mbit/s, 
hvis du vil være sikker på ikke at opleve udfald.  

Har du et 4K TV, kræver streamingen 4 gange så    
meget båndbredde end HD. Altså minimum 40 Mbit/s. 
Og det er vel og mærke pr. TV eller enhed, der        
supporterer 4K. Er I flere i husstanden, der streamer 
eller gamer samtidigt, løber det hurtigt op. 

Flere af de store udbydere af streaming, f.eks. Netflix 
og TV 2 Play varsler om højere minimumskrav til din 
bredbåndsforbindelse, hvis du vil have en god oplevel-
se af din streaming. Kravet til hastighed på dit internet 
løber stærkt, og det gør den teknologiske udvikling  
også.  

Er det billigere at streame? 
Det kommer helt an på, hvilke tjenester du vælger.   
Der kommer hele tiden nye streamingtjenester til, og 
der findes flere gode tjenester, hvor indholdet kan   
streames gratis, f.eks. DR TV, Viafree, Filmstriben og 
Filmcentralen. DR TV’s popularitet ligger nr. 2 af alle. 
 
De mest populære streaming tjenester, så som Netflix, 
TV2 Play, Viaplay, Disney+ og HBO koster alle en hel 
del penge, men de fleste kan med fordel vælges med 
point i YouSee Bland Selv pakkerne i stedet for at   
vælge tv-kanaler 

Kilde: Wilke – August 2021

61%
57%

42%
36%

28%29%

12% 11%
7%

Hvilke streamingtjenester har de danske husstande?
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HBBTV samt ny streaming tjeneste 

HbbTV – kan stadig benyttes til at streame DRTV arkivet 

 
Hvad er HbbTV 
Den europæiske standard Hybrid Broadcast             
Broadband TV (HbbTV).  

Man skal have et SMART Tv eller en boks som        
understøtter HbbTV, og som er forbundet til internettet, 
da dette ekstra indhold bliver streamed fra internettet.  

HbbTV er en åben standard for, hvordan internettjene-
ster kan vises på Smart Tv med internet.  

De fleste nyere Smart Tv understøtter HbbTV, men 
denne måde at streame på, er måske lidt blevet glemt i 
takt med, at der er kommet flere og flere Apps til Smart 
Tv. 

Danmark Radio understøtter stadig denne standard til 
at give adgang til deres arkiv. 

Hvordan startes HbbTV 
Hvis en kanal understøtter HbbTV, som f.eks. DR gør, 
så skal man trykke på den røde knap på fjernbetjenin-
gen, når man står på en af DR’s tv-kanaler.  

 

 

 
 

 

 

Den nye måde at se DR’s programmer på hedder 
DRTV. Det er et såkaldt streamingtilbud, der giver    
adgang til DR’s arkiv og det er værd at kende. 

I dag kan man se DR’s programmer på mange andre 
apparater end fjernsynet, man kan se programmerne 
på helt andre tidspunkter end dem, der står i tv-
oversigten, og man kan gense masser af gode gamle 
succeser lige, når man har lyst.  

Hvad indeholder DRTV? 
Der ligger et stort udvalg af de programmer, serier og 
film som er blevet produceret af Danmarks Radio.    
Både nyt og gammelt.  

Hvad koster DRTV? 
Det korte svar er: Ingenting. Det er helt gratis at      
streame fra DRTV. Mange andre former for streming-
tjenester koster ofte et givent beløb hver måned.             
Vælger du i stedet DRTV, skal du ikke tænke på, at der 
skal være plads i budgettet til at kunne streame. 

Ny streaming tjeneste: Disney+ 
Man kan nu vælge den populære streamingtjeneste Disney+ i Bland Selv.  
 
Med Disney+ kan du opleve de største historier fra Disney, Pixar, Marvel, 
Star Wars, National Geographic og Star samlet ét sted. Stream storfilm, 
nye Originals og populære serier. Med alt fra de nyeste hits til uforglem-
melige klassikere, er der altid noget spændende at se.   
 
Bemærk: Du kan ikke se indholdet via tv-boksen, YouSee Tv & Film-
appen eller tv.yousee.dk  
 
Du kan se Disney+ på Disney+-appen på Smart TV, Apple TV, Chromecast, Mobiler og tablets, PlayStation og 
PC/Web. 
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Nyt navn og logo til foreningen 

                                    
    Medlemsblad fra din lokale netleverandør 

Nyt navn til foreningen? 

Sådan vil vores nye logo se ud. 

Hvis vedtægtsændringen omkring vores nye navn bliver vedtaget, så kan medlemsbladet se sådan ud fremover. 

Foreningens navn Smørum Kabelnet har eksisteret siden 2001, hvor fusionen af Smørumnedre Antennelaug og 
Antenneforeningen Smørum fandt sted.                    

Bestyrelsen har ønsket at modernisere vores navn og finde en ny grafisk identitet, der ikke signalerer antenner, 
paraboler og gammeldags kabler. 

Se mere om vedtægtsændringerne på siderne 10 - 12. 

Er vi så stadig en antenneforening? 

Det er længe siden, at vi har modtaget vores digitale tjenester via antenner og paraboler. Alle digitale tjenester 
modtages i dag via fiber til vores netværk. Det vil derfor også være naturligt, at vi moderniserer denne del af vores     
identitet, og fremover kalder os netleverandør. Vi er stadig en forening der arbejder for, at medlemmerne kan få 
fordele af at være medlem, når vi forhandler priser og tjenester fra vores leverandører. Vi er dog stadig også en 
antenneforening, for det er nu en gang den betegnelse, der benyttes rundt omkring. 

 

Hvorfor leverer foreningen ikke på fiber helt frem til boligen? 

Vi har gennem en del år forberedt med tomrør til fiber, de såkaldte PIPE ledninger, når vi har lagt kabler i nye    
områder eller renoveret kabler i eksisterende områder. 

Det har dog hidtil ikke været muligt at få leveret ydelser fra vores leverandører på fiber helt frem til boligen.         
Det skyldes ifølge leverandørerne bl.a., at der er forskel på deres rettigheder fra de forskellige digitale tjenester på 
fiber og coax, samt også at leverandørerne siger, at de ikke kan administrere anlæg, hvor der er en blanding af 
coax og fiber helt frem til boligen.     

Vores forening har ikke kapital til at lægge fiber til alle boliger i Smørum, og vi kan i den forbindelse ikke konkurrere 
med TDC Net og andre store operatører, der tilsyneladende har uendelig stor kapital til rådighed til dette formål. 

Vores hybrid fiber/coax net, der dækker det meste af Smørum, er dog stadig top moderne, og leverer et indhold, 
der er fuldt på højde med, hvad der kan fås i de fiberforbindelser, som TDC Net og andre nedlægger i Smørum. 
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YouSee butikken og kommunikation 

Om YouSee i Ballerup Centret 
Husk at du kan benytte den lokale YouSee butik i Ballerup Centeret, hvis du mangler noget udstyr,                   
eller hvis du vil have personlig betjening i forhold til dit abonnement som medlem af Smørum Kabelnet.                  
I butikken tilbydes alle YouSee’s løsninger inden for tv, bredbånd, mobil, telefoni og mobilt bredbånd. 

Butikken har også et stort udbud af mobiltelefoner og de nyeste smartphones i alle prisklasser.                           
Du kan også købe tablets, iPads og meget lækkert tilbehør.    

Digital kommunikation til dig - vigtigt og nyttigt 
 

Hvis du har registreret dit mobilnummer og din e-mail adresse 
hos YouSee, giver det YouSee og Smørum Kabelnet mulig-
hed for at sende dig beskeder, både på SMS og via e-mails.  

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

 

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

Heldigvis har de fleste af vores medlemmer allerede registreret mobilnummer og e-mail på Mit YouSee, som     
du finder i øverste venstre hjørne på YouSee’s hjemmeside yousee.dk. Når du logger ind på Mit YouSee med 
kundenummer og adgangskode, skal du vælge menupunktet Indstillinger i venstre side.                                         

I felterne under Min profil, Kommunikation, og Sådan får du dine regninger kan du tilføje eller ændre dine  
oplysninger ved at trykke på den grønne Rediger tekst. 

YouSee Ballerup Centret  -  Tlf. 70 12 01 23  
 

Åbningstider:  
 

Mandag til fredag   10.00-19.00 
Lørdag og Søndag  10.00-17.00 
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Chromecast med Google TV - 4K HDR og Apple-tv 4K gen. 2 

Google Chromecast med Google TV - 4K HDR 

Stream underholdning i op til 4K Ultra HD og HDR.  
Tilslut din Chromecast med Google TV og omdan dit TV til et ægte smart TV! 

Med denne smarte Chromecast kan du streame direkte på din telefon op på TV'et  
eller bare benytte fjernbetjeningen! 

Nyd HDR 4K UHD-indhold fra dine yndlingsapps og mobile enheder med Google  
Chromecast med Google TV. 

Blændende billedkvalitet                                                                                                           
Den tilsluttes HDMI-porten på din skærm og opretter forbindelse til dit Wi-Fi-netværk for at give adgang til en   
række apps via det indbyggede Android TV-operativsystem. Det understøtter 4K UHD (3840 x 2160) opløsning 
ved 60 Hz og HDR10, HDR10 + og Dolby Vision HDR-formaterne for at give et levende, detaljeret billede på  
kompatible skærme.  

Helt ny enhed                                                                                                       
Da den nye Chromecast med Google TV endnu ikke officielt er udkommet     
i Danmark, kan der være få programmer der ikke virker på nuværende    
tidspunkt. Du kan på nuværende tidspunkt benytte både DR og TV2Play.      
Du må selv holde øje med nye opdateringer.  

Betjening og indhold                                                                                                                                                                                                    
Med denne medfølger en praktisk fjernbetjening, der giver dig den optimale 
komfort! Her er der en række smarte knapper: YouTube og Netflix knapper-
ne giver dig hurtig adgang til dine yndlings kanaler eller film og serier.  

 Set til 579 kr. hos Av-Cables.dk  

Apple-tv 4K gen. 2 
 

Med nyeste generation af Apple TV 4K, som leverer HDR 
med høj billedfrekvens og Dolby Vision, kan du se film og  
serier i fantastisk 4K HDR – og med altomsluttende lyd fra 
Dolby Atmos. Du kan streame dine yndlingskanaler direkte. 
Og se fantastisk indhold fra apps som YouSee, DR TV, TV2 
Play, Viaplay, Dplay, C More, HBO og Netflix og YouTube. 
 
 
Hvis du kombinerer Apple TV 4K med et Dolby Atmos-kompatibelt lydanlæg, 
bliver du helt omsluttet af tredimensional lyd, der kommer fra alle retninger med uhørt præcision.  
Som den første streamingafspiller, der både er Dolby Vision- og Dolby Atmos-certificeret, giver            
Apple TV 4K dig en fuldendt biografoplevelse – midt i stuen. 
 

• Navigér og søg med Apple TV Remote eller brug din iPhone som fjernbetjening 
• Se billeder og videoer fra din iPhone og iPad på TV 
• YouSee, HBO, Netflix, YouTube, Viaplay, Dplay, DR TV, TV2 Play og tusindvis af andre apps i App Store 
• Leje af nyeste film fra iTunes 

32GB model set til 1.499 kr. hos Elgiganten 
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Hjemmeside og Facebook 

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

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 vores hjemmeside www.smorumnet.dk. 

Du kan også skrive både på vores Facebook side samt gruppen "Os fra Smørum" hvis du har problemer. 

 

Har du besøgt vores hjemmeside? 
Hjemmesiden er opbygget i WordPress og er optimeret til alle platforme (computer, tablet og smartphone), 
og vi synes selv at den har et flot layout. Du finder den her: www.smoerumnet.dk 

Smørum Kabelnet på Facebook  

Smørum Kabelnet ejer også domænerne smorum.net og smørum.net som også peger på hjemmesiden. 
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Kontakt os 
Skriv til bestyrelsen      
mail: info@smorumnet.dk 

Se kontaktoplysninger på  
bestyrelsesmedlemmerne 
på www.smorumnet.dk 

 

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

Tlf. 70 70 40 40  

Besøg YouSee på nettet: 
www.yousee.dk 

Nyheder fra din antenneforening 
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Er du vores nye medlem i bestyrelsen? 
Den 25. april 2022 afholder foreningen generalforsamling og i den forbindelse vil vi gøre 
opmærksom på, at vi godt kan bruge nye medlemmer i bestyrelsen.                            
Aktuelt står vi og mangler et bestyrelsesmedlem og 2 bestyrelsessuppleanter. 

Der stilles ingen bestemte krav til uddannelse eller kompetencer, men vi håber, at du har 
erfaring med forenings- og bestyrelsesarbejde, da det klart vil være en fordel.              
Har du teknisk indsigt eller blot interesse for netværk, så hold dig heller ikke tilbage, da  
vi gerne vil tale med alle, der brænder for at være med til at udvikle foreningen. 

Vigtigt er det dog, at vi får medlemmer ind, som er udadvendte, der har holdninger og 
meninger. Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer, som mødes 1-2 gange om måne-
den. Der er tale om interessebetonet frivilligt arbejde. Dog ydes et beskedent honorar, 
som dækker udgifter til telefon, kontorhold, møder og kørsel mv. 

Hvis du vil høre mere om det at være med i foreningens bestyrelse, så er du velkommen 
til at kontakte formand Henrik Haas på telefon 40 14 74 04. 

Trænger din installation til en opdatering? 
Det koster gratis!! 
 
DKTV har under den årlige tekniske gennemgang af af vores anlæg benyttet  et nyt 
værktøj, som kan konstatere fejl i stikledninger eller husstandsinstallationer.  

Med hjælp af dette værktøj er der blevet  fundet ca. 140 fejl hos vores medlemmer.  

De berørte medlemmer vil i den nærmeste fremtid blive kontaktet med et tilbud om et 
gratis tjek af stikledningen (den ledning som typisk går fra vejen til boligen), samt et tjek 
af signalet inden i boligen.  

Hvis der er fejl i stikledningen, er det gratis at få den skiftet, dog skal man selv grave  
den ned eller betale for gravearbejdet (typisk dækket af forsikringen). Stikledningen 
bliver skiftet til en ny PIPE ledning, som også er forberedt til indblæsning af fiber.  

Da det er helt gratis for dig, vil vi på det kraftigste opfordre til, at du takker ja. Det kan 
godt være det fungerer lige nu, men vi ved af erfaring, at det kun er et spørgsmål om tid, 
før det kan give store problemer både for dig, men i værste tilfælde også din naboer.  

Nyheder omkring streaming 
 

Vidste du, at du på hjemmesiden Digitalt.tv 
kan finde seneste nyheder omkring           
de forskellige streaming tjenester mv. 
 
Hjemmesiden indeholder også masser af andre nyheder fra tv-verdenen. 

Nyheder omkring hjemmets elektronik og indhold 
 

Vidste du, at hjemmesiden Rec.dk fokuserer bredt på  
nyheder omkring forbrugerelektronik, og AV – video og 
lyd – indenfor hjemmets elektronik . 


