
Nyheder fra YouSee: 

- YouSee Play TV-koncept
lanceres 1. april, se side 14-15 

- Ny digital mini TV-pakke til
174 kr. lanceres 1. april 2023. 

- Nye bredbåndskunder kan få
2 mdr. gratis bredbånd, se side 17

- YouSee Mobil til særpris for
alle medlemmer, se side 20 

- Forbedret sikkerhed i internet
modems forventes i 1. kvt. 2023.

Nyheder fra foreningen: 

- Status på samarbejdet med
YouSee, se beretning side 2. 

- Samarbejde med Ældre Sagen:
Teknisk hjælp, se side 25 

I denne udgave 
• Bestyrelsens beretning

• 50/10 Mbit bliver laveste
bredbåndshastighed,
se side 11

• Coax eller fiber, side 24

• Flow-tv og streaming

• Hvilke konsekvenser får
indførelse af YouSee Play
se side 12

• Vigtigt at din egen
installation er i orden,
se side 13

Generalforsamling den 28. februar 2023 kl. 19.30 i Kulturhuset på Flodvej 

Status på bredbånd i SmørumNet 
Efter at vi i den nye aftale med YouSee fik nedsat bredbåndspriserne pr. 1/7-2022, 
så kan vi i 2023 fastholde priser og en konkurrencemæssig fordel, hvis man    
sammenligner med priserne for YouSee bredbånd på fiber. Priserne i 2023: 

SmørumNet     SmørumNet  TDC Net fiber     
pris pr. måned    ekstra upload +20 kr. Pris pr. måned 

  50/10 Mbit 169 kr. 
200/20 Mbit 199 kr.    200/200 Mbit 219 kr.   200/200 Mbit 319 kr.   
300/60 Mbit 229 kr.    300/300 Mbit 249 kr.                                

1.000/100 Mbit 249 kr. 1.000/500 Mbit 269 kr. 1.000/200 Mbit 349 kr. 

Medlemmer med hastigheder under 50 Mbit, herunder de såkaldte 
ComX hastigheder på 6 og 20 Mbit, bliver i løbet af 2. kvartal 2023 
konverteret til 50/10 Mbit, som bliver den nye laveste hastighed. 
Medlemmer med ComX hastigheder vil opleve en mindre prisstig-
ning, mens medlemmer med 25 og 50 Mbit vil opleve et prisfald.  

TV-pakker i SmørumNet stadig konkurrencedygtige 
Selv om TV-pakkerne fra YouSee har fået en større prisstigning i 2023, så er de 
stadig en hel del billigere end på det frie marked, herunder på fiber fra TDC Net, 
som jo allerede nu er blevet tilgængeligt flere steder i Smørum.  

Ud over den snart hvert år tilbagevendende prisstigning på ca. 20 kr., som rammer 
alle YouSee kunder uanset platform, så bliver vi i 2023 ramt af den ekstraordinære 
stigning på Grundpakken på 28 kr., der var aftalt i vores nye aftale med YouSee.  

YouSee Grundpakke koster på fiber i 2023: 339 kr. pr. måned.   
I SmørumNet koster samme Grundpakke: 200 kr. pr. måned.   

Der er nogenlunde samme prisforskel på mellem- og fuldpakke  
samt på Bland-Selv pakkerne.  

1. april 2023 får medlemmerne i SmørumNet adgang til den billigere digitale Mini
TV-pakke samt det nye YouSee Play TV-koncept. Se mere på side 14 - 16.

Kontingentet i SmørumNet bliver nedsat 33,3% 
Vi prøver nu at afbøde en del af de prisstigninger på TV, som vi ser ind i.    
Bestyrelsen lægger i budgettet for 2023 derfor op til, at kontingentet nedsættes fra 
30 kr. til 20 kr. pr. måned. Vi har en god økonomi i foreningen, og har derfor råd til 
dette. Budgettet skal dog først vedtages på generalforsamlingen i februar måned, 
men du er allerede kun opkrævet 20 kr. på 1. kvartalsregning fra YouSee. 
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Bestyrelsens beretning for 2022 
Kalenderen siger 2023 og et nyt og spændende år venter forude, men først et tilbageblik på 2022, hvor et af højdepunkterne  
i bestyrelsens arbejde var forlængelse af samarbejdet med YouSee i første omgang frem til udgangen af 2025. 

I 2022 afholdt vi den ordinære generalforsamling i april måned (grundet COVID-19 restriktioner) og efterfølgende en   
ekstraordinær generalforsamling i maj måned, da bestyrelsen havde fremsat en række forslag til vedtægtsændringer. 

Vi fik blandt andet vedtaget, at Smørum Kabelnet ændrede navn til SmørumNet og vi fik også vist vores nye logo, som vi er 
rigtig glade for.  

På den ordinære generalforsamling blev bestyrelsen suppleret med Torben Juhl Pedersen, så bestyrelsen nu består af 7 
medlemsvalgte medlemmer. 

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde i snit en gang om måneden, ellers har der været afholdt en række møder i vores  
forskellige udvalg, samt en del møder med vores samarbejdspartnere YouSee og DKTV (Servicepartner).  

Forlængelse af samarbejdet med YouSee 
Samarbejdet er i første omgang forlænget frem til udgangen af 2025. Vi har egentligt været godt tilfredse med samarbejdet, 
selv om det ikke altid har været en dans på roser, men i forhold til alternativerne, så valgte vi at forlænge samarbejdet.     
Den nye aftale giver os bedre priser på bredbånd, en bedre økonomi, men der er desværre også nogle prisjusteringer på    
TV-pakkerne, som vi måtte acceptere.  

I vores seneste medlemsblad og på generalforsamlingen orienterede vi om de ekstraordinære stigninger, som ville gælde  
med virkning fra 1. januar 2023. I efteråret 2022 kunne vi konstatere, at YouSee var ude med generelle prisstigninger, som 
desværre også påvirkede de ekstraordinære prisstigninger som vi havde aftalt, hvorfor stigningen var markant højere end dem 
som vi ellers så ind i. Vi havde en dialog med YouSee omkring dette, men desværre opnåede vi ikke en justering af stigningen. 

Den nye aftale giver os en bedre økonomi, så fra bestyrelsens side vil oplægget til kontingentet i 2023 være en nedsættelse 
med 10 kr. om måneden. 

YouSee har også i 2022 gennemført en værdiopgradering på bredbånd, hvor mange af vores medlemmer automatisk er blevet 
opgraderet til en højere hastighed uden meromkostninger. Der har også været en del henvendelser fra medlemmer, som ikke 
automatisk er blevet opgraderet.  

Vi fik en melding fra YouSee, at flere af vores medlemmer har en såkaldt VAS-tjeneste (Value Added Service) tilknyttet til sit 
bredbånd - f.eks. musik, højere upload osv. Sådanne tjenester spærrer for automatisk opgradering, men hvis man ikke bruger 
VAS-tjenesten, kan man kontakte YouSee og få opgraderet sit bredbånd. Ring på Tlf. 7070 4444 og tast kode 1485. Du kan 
også se mere på vores hjemmeside omkring dette.  

Fejring af vores nye aftale i august 
I august havde vi sammen med YouSee et event i Kulturhuset, hvor medlemmerne kunne kigge forbi og høre mere om vores 
nye foreningsfordele med bedre priser på bredbånd, gratis boks til TV-pakkerne osv. - Der var et pænt fremmøde, og der blev 
delt en hel del TV-bokse ud på dagen. YouSee havde også medbragt en pølsevogn, så medlemmerne kunne få lidt at spise  
og drikke. 

3 underanlæg tilsluttes hovedanlægget i 2023 
Vi har hen over efteråret 2022 været i dialog med afdelingsbestyrelserne / DAB i Hindbærvangen og Kærhavegård 
(Nøddelunden) omkring TV-pakkerne, som historisk har været opkrævet over huslejen. Begge bestyrelser besluttede at 
komme over på individuelle kundeforhold hos YouSee med virkning fra 1. januar 2023.  

I november besluttede E/F Rytterparken, at de også ville over på individuelle kundeforhold til YouSee i 2023. 

Nyt samarbejde med Ældre Sagen i Ledøje-Smørum 
Vi har indledt et nyt og spændende samarbejde med Ældre Sagen i Ledøje-Smørum omkring teknisk support til såvel unge 
som ældre borgere i Smørum. Ældre Sagen har IT Cafè på Smørum Bibliotek alle torsdage mellem 14:00 -16:00, hvor man 
kan kigge forbi, hvis man har behov for hjælp til sin mobiltelefon, PC, iPads eller lignende.  

Hvis der er behov for et hjemmebesøg f.eks. på grund af netværksproblemer, kanalsøgning på TV osv., så er der også  
mulighed for dette.  

Mere information findes på side 25 i bladet, på vores hjemmeside og på Ældre Sagens hjemmeside for Ledøje-Smørum. 
Det kræver ikke medlemskab af Ældre Sagen for at kunne få teknisk support. 

Beretning til generalforsamlingens dagsorden pkt. 2 
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Fiber i Smørum 
Vi kommer ikke uden om, at TDC Net også i 2022 var særdeles aktiv med at forberede udrulning af fiber over hele Smørum.  
Vi får fra tid til anden spørgsmål fra medlemmer, der spørger til fiberen og hvordan man skal forholde sig til henvendelser fra 
TDC Net omkring muligheden for at kommer over på fiberen.  

Vi har tidligere skrevet omkring vores anlæg, som er baseret på en ”Hybrid-Fiber-Coax” teknologi , hvor vi bruger fiber på 
”motorvejen” og Coax (antenne) kabler på de ”små veje” ind til medlemmerne. Så vi har bestemt masser af fiber i vores anlæg, 
men ikke ind til de enkelte medlemmer. 

Hvis TDC Net tilbyder gratis tilslutning på deres fiber, skal man så få lagt fiberen ind i huset? 

Svaret er ubetinget ja, men det betyder ikke, at man behøver at forlade SmørumNet, da vores teknologi er på fuld højde med 
fiberen. Dog kan fiberen på sigt være med til at øge boligens værdi. Teknologien er en ting, men man skal også se på priserne 
for at få internet og TV via fiberen, da priserne er væsentlig højere på fiber end dem, som vi tilbyder på vores net.  

Overvejer SmørumNet at tilbyde fiberløsninger helt ind hos det enkelte medlem? – Havde vi kapitalen var svaret helt sikkert ja, 
men vores økonomiske formåen rækker ikke til en fuld udrulning af fiber, hvorfor vi primært fokuserer på at holde vores anlæg  
i topform, så vores medlemmer ikke føler de har behov for at søge over på fiberen.  

At udrulle fiber er en betragtelig udgift, der er heller ikke uden grund, at TDC Net i december 2022 fik tilført godt 3,5 mia. kr. fra 
deres ejere til fortsat udrulning af fiber i Danmark.  

Vores serviceleverandør DKTV har anslået, at det vil koste os mere end 20 mio. kr. at konvertere fra nuværende løsning til 
fiber, så det er ikke småpenge vi taler om.  

Renovering af Smørum Gårdhuse (Irishaven) 
Smørum Gårdhuse står over for en gennemgribende renovering over de næste 2 - 3 år, hvor der sker genhusning i etaper. 
SmørumNet er selvfølgelig med og vi har deltaget i en del møder med projektets tegnestue omkring fortsat forsyning af TV  
og Internet til beboerne.  

Vi kommer også til at forsyne genhusningsboligerne med signal, så beboerne kan se TV og bruge internet, som de plejer. 

Nye områder 
Der er ikke kommet nye områder til siden sidste års generalforsamling. Bestyrelsen har dog deltaget i et enkelt informations-
møde omkring Kildedal Bakke, men der er endnu ikke noget konkret oplæg fra kommunen, så vi afventer indtil videre.  

De eksisterende ”nye” områder er stort set færdigopført og vi ser en pæn tilslutning fra de nye beboere i Okseengen, 
Hesteengen, Skindengen, Lammeengen, Fåreengen, Bedeengen, Gimmerengen, Vædderengen og Uldengen. 

Nye tjenester blev præsenteret i 2022 
YouSee lancerede i efteråret 2022 YouSee Play og den digitale minipakke. Begge tjenester er alternativer til de eksisterende 
TV-pakker.  

Den digitale minipakke er den mindste samling af TV og streaming. TV-kanalerne kan kun ses, hvis du bruger enten TV-
boksen eller via appen på mobil, tablet, pc eller Smart TV.  

YouSee Play er alternativet til det nuværende Bland-Selv-Univers, hvor man kan kombinere TV-kanaler og streamingtjenester i 
et samlet univers.  

Begge tjenester tilbydes vores medlemmer fra 1. april 2023 . 

Facebook og hjemmesiden 
Vi har i løbet af året opdateret vores hjemmeside, hvor du finder relevante informationer om de løsninger vi tilbyder. Du finder 
også information omkring ”Hjælp til Selvhjælp” hvis internettet driller osv. – Du finder os på www.smoerumnet.dk 

Vi er også begyndt at være mere aktive på Facebook, hvilket vi også ønsker at være i 2023. Der er en pæn tilslutning, men vi 
kan kun opfordre til at følge vores Facebook side, så du er sikker på at få de seneste nyheder først . 

Tak. 
Henrik Haas, formand. 



SmørumNet holder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 28. februar 2023 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 2022 på side 6 - 8
- Indkomne forslag på side 9
- Budget for 2023 på side 9

Se for opdateret information på www.smoerumnet.dk 

Ordinær generalforsamling 

SmørumNet medlemsblad  Side 4 



Bestyrelsen til generalforsamlingens dagsorden pkt. 6 
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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 medlems-
kontakten samt kontakten til    
serviceleverandørerne. 
Herudover er han involveret i arbejdet med nye tiltag. 
Steen’s baggrund er en teknikeruddannelse inden for    fly
- og tog sikkerhed samt IFE specialist.

Sekretær:  
Torben Juhl Pedersen 
Torben blev valgt  til bestyrelsen i 
2022. Torben er foreningens     
sekretær og sørger for referater 
samt lokaler og det praktiske 
omkring diverse møder.     
Torben har gennem mange år 
arbejdet med teknisk salg til store industrikunder i et 
større svensk firma, men er nu på efterløn.  

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     
SmørumNet har et varieret tilbud og 
leverer et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris. 

På valg 

Revisor:  
Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 - modtager genvalg 

Suppleanter: 
2 poster som suppleant er ledige 

Revisorsuppleant: 
Inga Martinsen, Frugtvangen 10 - modtager genvalg 

På valg 

Ledig På valg 



Regnskab til generalforsamlingens dagsorden pkt. 3 
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SmørumNet - Resultatopgørelse 2022 

Note Realiseret Budget 
Indtægter
Kontingenter 891.864       880.000       
Lejeindtægter 681.346       640.000       
Andre indtægter 17.500         

1.590.710   1.520.000    
Afkast på investeringskonto -369.495 50.000          

1.221.215   1.570.000    
Refusion af el-afgift 62.217         30.000          

Indtægter i alt 1.283.432   1.600.000    

Omkostninger
1 Antennedrift 324.941       206.000       
2 Bestyrelse 43.463         65.000          

Bestyrelseshonorar 71.850         80.000          
Konsulenthonorar 20.000         20.000          

3 Foreningsmøder 34.034         40.000          
4 Foreninger 53.624         58.000          
5 Kontorhold 11.338         10.000          
6 Renter og gebyrer 1.703            3.000            
7 Udbygningsomkostninger 252.537       1.093.000    
8 Øvrige omkostninger 14.858         25.000          

Omkostninger i alt 828.348       1.600.000    

Årets resultat - overført til egenkapital 455.084       - 
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SmørumNet - Balance pr. 31. december 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER 31-12-2022 31-12-2021

Tilgodehavender
Tilgodehavende fra YouSee 246.212       668.407      

246.212       668.407      
Likvider
Driftskonto 2.861.098    2.338.851  
Investeringsportefølje 2.219.906    2.589.401  

5.081.005    4.928.253  

AKTIVER I ALT 5.327.217    5.596.659  

PASSIVER

Kreditorer
YouSee/Dansk KabelTV 119.920       874.841      
Andre kreditorer -                -               

119.920       874.841      
Moms
Udgående moms 520.706       238.022      
Indgående moms -383.395      -131.105    
Momsafregning 5                    4                   

137.316       106.921      
Egenkapital
Egenkapital pr. 1. januar 2022 4.614.898    3.910.344  
Årets resultat 455.084       704.554      
Egenkapital pr. 31. december 2022 5.069.981    4.614.898  

PASSIVER I ALT 5.327.217    5.596.659  

Egenkapitalens andel pr. medlem (3.133) 1.618            1.512           

Smørumnedre, den 30. januar 2023

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 2022

Smørumnedre, den 30. januar 2023

Mogens Palsbjørn, revisor
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SmørumNet - Noter til årsregnskabet 

Note Realiseret Budget 
1 - Antennedrift

Forsikring 30.188            31.000       
Ørsted 270.169          150.000     
Diverse: Telefon 5.183        

G4S 13.443     
Stangkær 7.300        
YouSee -1.343 24.584            25.000       

324.941          206.000     
2 - Bestyrelse

Bestyrelsesmøder 11.163            
Udvalgsmøder og FDA Messe 8.442 
Kørselsomkostninger 2.060 
Bestyrelsessamling 21.799            

43.463            65.000       
3 - Foreningsmøder

Generalforsamling 7.034 3.000          
Tryk og omdeling 27.000            37.000       

34.034            40.000       
4 - Foreninger

Forenede Danske Antenneanlæg 53.624            58.000       
53.624            58.000       

5 - Kontorhold
Kontorartikler og trykning 3.000 5.000          
Diverse adm. omkostninger 8.338 5.000          

11.338            10.000       
6 - Renter og gebyrer

Gebyrer - Bank 1.390 2.500          
Gebyrer - andre 313 500             

1.703 3.000          
7 - Udbygningsomkostninger

Kabelskader 145.943          
Standere/Skabe 69.360            
Stikledninger 33.986            
Diverse 3.248 

252.537          1.093.000 
8 - Øvrige omkostninger

Anskaffelser 7.652 15.000       
Webside 7.207 10.000       

14.858            25.000       



                                    

Indkomne forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 4 samt budget til pkt. 5 
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Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

 

SmørumNet - Budget 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Realiseret 2022 Budget 2023
Indtægter
Kontingenter 891.864                602.000         
Lejeindtægter 681.346                900.000         
Andre indtægter 17.500                  

1.590.710            1.502.000     
Afkast og renteindtægter -369.495              

1.221.215            1.502.000     
Refusion af el-afgifter 62.217                  40.000           

Indtægter i alt 1.283.432            1.542.000     

Omkostninger
1 Antennedrift 324.941                357.000         
2 Bestyrelse 43.463                  65.000           

Bestyrelseshonorar 71.850                  80.000           
Konsulenthonorar 20.000                  20.000           

3 Foreningsmøder 34.034                  40.000           
4 Foreninger 53.624                  56.000           
5 Kontorhold 11.338                  10.000           
6 Renter og gebyrer 1.703                    3.000              
7 Udbygningsomkostninger 252.537                886.000         
8 Øvrige omkostninger 14.858                  25.000           

Omkostninger i alt 828.348                1.542.000     

Årets resultat - overført til egenkapital 455.084                -                  

Kontingentforslag for 2023

Kontingent til Smørum Kabelnet 240
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Fakta side 

DKTV service 

DKTV (Dansk Kabel TV) er vores 
servicepartner og udfører eftersyn, 
service og reparationer i vores     
anlæg.  

Vores net har i 2022 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. 

Husinstallationstjek er stadigvæk 
gratis, dog skal man lige huske at 
nævne det overfor YouSee’s     
kundeservice.  

Du kan se flere informationer på   
bagsiden i bladet eller på vores  
hjemmeside under Hjælp/fejlmelding. 

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 stik-
ledningskablet er omfattet, dog ikke 
udgifter til opgravning på privat grund i 
forb. med evt. udskiftning af kablet.     

YouSee TV-pakkerne 
TV-pakkerne bliver nu pr. 1. april 2023 
suppleret med det nye koncept     
YouSee Play samt den nye minipakke. 

Priserne i 2023: 

Grundpakken:  200 kr./måned 
Mellempakken: 440 kr./måned 
Fuldpakken:  600 kr./måned 

Bland Selv 10: 220 kr./måned 
Bland Selv 20: 290 kr./måned 
Bland Selv 36: 370 kr./måned 
Bland Selv 46: 460 kr./måned 

Minipakken: 174 kr./måned 

YouSee Play 10: 266 kr./måned 
YouSee Play 20: 366 kr./måned 
YouSee Play 30: 466 kr./måned  
YouSee Play 40: 566 kr./måned 

YouSee Play +1:   10 kr./måned 
(YouSee Play 1 eller flere ekstra point) 

Medlemmer i SmørumNet 

Vi har her i 2022 fået flere nye boliger 
tilsluttet og har nu 3.133 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 2023 
primært er hurtigt og stabilt bred-
bånd, som er efterspurgt, og det kan 
vi også levere i SmørumNet.  

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.    

Bredbånd i SmørumNet 

Antallet af medlemmer med en     
Internet forbindelse gennem    
SmørumNet er stadig stigende, og  
nu har 2.872 medlemmer ud af det 
totale medlemsantal på 3.133 eller 
91,7 %  valgt dette.  

Dette inkluderer også medlemmer 
som har arbejdsgiverbetalt internet 
hos TDC Erhverv.  

Det er selvfølgelig meget positivt, at 
så mange af vores medlemmer    
benytter mulighederne for stabilt 
bredbånd gennem SmørumNet. 

Bredbånd uden TV-pakker   

Antallet af medlemmer med          
bredbånd uden samtidigt køb af 
TV-pakke er stadigt stigende. 

Der er en klar tendens til, at mange 
klarer sig med at streame fra DR,   
TV2 Play eller andre streaming    
tjenester og dermed undgår udgifterne 
til TV-pakker.  

I øjeblikket har vi 836 medlemmer der 
alene har bredbånd. 

Hjemmesiden 

Vores hjemmesiden er optimeret til 
alle platforme (computer, tablet og 
smartphone), og kan ses på denne 
adresse: www.smoerumnet.dk 

Information på Facebook  

Vores Facebook gruppe bliver     
opdateret med nyheder ligesom   
hjemmesiden, og der er også god 
kommunikation med medlemmerne. 
Link:  

www.facebook.com/smoerumnet 

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 



Stabilt bredbånd er blevet en nødvendighed 
I forbindelse med at flere og flere arbejder hjemmefra, 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 SmørumNet. 

I SmørumNet 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 
Vi kan se, at en del medlemmer endnu ikke har konverteret til de nye billigere    
bredbåndshastigheder, måske fordi de har haft et tillægsprodukt tilknyttet deres   
abonnement. Det kan f.eks. være en tjeneste som YouSee Musik. Man må dog     
gøre op med sig selv, om det kan betale sig at fastholde et gammelt abonnement, 
hvor prisen kan være steget i 2023, fremfor de nye billigere bredbåndspakker.   

YouSee tilbyder disse 4 forskellige hastigheder ved nysalg og ændringer: 

50/10 Mbit til 169 kr. 
Her får du en basis hastighed, der kan klare mange forskellige opgaver. Er flere i husstanden på nettet samtidig 
for at spille online computerspil eller se HD-film? Så skal du bruge mere end 50 Mbit/s.  

200/20 Mbit til 199 kr. 
Her får du en høj hastighed, der løser det meste en familie normalt har brug for. 
Bemærk: Tilbud på gratis bredbånd i 2 mdr. gælder kun for nye bredbåndskunder. 

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:  
Alle hastigheder under 50 Mbit udgår i løbet af 2. kvartal 2023, så hvis du har en af disse hastigheder på mellem  
2 og 25 Mbit, vil din hastighed blive konverteret til 50/10 Mbit, som fremover vil være laveste og billigste hastighed. 
Konvertering vil foregå løbende i 2. kvartal 2023. Alle berørte medlemmer adviseres løbende af YouSee og med 
minimum 30 dages varsel, inden det enkelte medlem flyttes til den nye Internethastighed. 

Bemærk venligst:  
Hvis du vælger 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:  
Du kan stadig få Fastnet via dit bredbåndsmodem til YouSee standard priser og vilkår.      
Bredbåndstelefoni FriTale koster 99 kr./måned. 
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Bredbåndshastigheder 

1.000/100 Mbit 
For nye bredbåndskunder: 

2 måneder gratis 
Bestil før 16. marts tlf. 70704550 

200/20 Mbit 
For nye bredbåndskunder: 

2 måneder gratis 
Bestil før 16. marts tlf. 70704550 



YouSee Play og Minipakken 
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Hvilke konsekvenser får indførelse af YouSee Play 
Artikel af Mikael Schrøder, næstformand SmørumNet 

YouSee Play er alternativet til det nuværende Bland-Selv-Univers, hvor man kan kombinere TV-kanaler og  
streamingtjenester i et samlet univers. 

Når der bliver åbnet op for YouSee Play pr. 1. april 2023, så sker der følgende: 

• Det nuværende Bland Selv med 10, 20, 36 eller 46 point fortsætter som man har været vant til, men fra
1. april kan nye kunder alene vælge den nye YouSee Play. Man vil heller ikke kunne skifte mellem de
nuværende 4 forskellige antal point, så hvis man vil fortsætte med det nuværende Bland Selv, så skal man
inden 1. april vælge antal point hos YouSee, hvis man har behov for at ændre det nuværende antal point.

• Hvis man beholder det nuværende Bland Selv vil man stadig kunne skifte programmer og streamingtjenester
som man er vant til, også efter 1. april.

• Hvis man i dag ikke har valgt det nuværende Bland Selv, så kan dette kun købes frem til 1. april.
Herefter kan man alene købe YouSee Play.

• YouSee Play kan først bestilles fra 1. april.

Er der fordele ved YouSee Play 
En af de markante fordele ved YouSee Play er, at det ikke længere er nødvendigt at have en grundpakke, for at 
kunne tilkøbe Bland Selv oven på denne. Man kan således starte med YouSee Play 10 point til 266 kr./md.  

YouSee Play indeholder DR’s kanaler samt nabolandskanaler, som man er vant til i Grundpakken, men ikke TV2 
eller andre betalingskanaler. Hvis man ønsker TV2 eller andre betalingskanaler eller streaming tjenester, så skal 
man bruge YouSee Play point til dette. Hvis man vælger TV2 i YouSee Play, så følger TV2 ude med.      
Se indlægget omkring YouSee Play på side 14 - 15. 

Kan det betale sig at vælge YouSee Play i stedet for Bland Selv? 
Man må gøre op med sig selv hvilket TV-behov man har, og så prøve at regne på, hvad der bedst kan betale sig. 

Hvordan ser man YouSee Play? 
TV-kanalerne kan kun ses, hvis man bruger enten TV-boksen eller via YouSee Play-appen på mobil, tablet, pc 
eller Smart TV.  

Minipakken - ny TV-pakke 

Minipakken er til medlemmer, der som udgangspunkt blot ønsker TV 2 og DR’s kanaler. Med i minipakken er også 
nabolandskanaler og TV2 regioner, i alt 17 TV-kanaler. Der medfølger desuden en TV-boks samt DR streaming, 
YouSee Premiere og streaming indhold fra de indeholdte TV-kanaler.   

TV-kanalerne kan kun ses, hvis du bruger enten TV-boksen eller via appen på mobil, tablet, pc eller Smart TV. 

Bemærk, at der er tale om et 100% digitalt produkt, og at du derfor ikke kan se TV-kanalerne ved at koble dit TV til 
antennestikket. Du kan heller ikke se TV-kanalerne ved hjælp af et YouSee TV-Kort.  

Minipakken kan bestilles fra 1. april og koster 174 kr./md. Se også side 16. 
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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 at give dit WiFi et boost? 
Står din WiFi router i et teknikskab eller i kælderen? Har du tykke vægge, flere etager 
eller mange rum? Eller måske synes du, at routeren er for stor at have stående fremme? 
Med YouSee WiFi Booster kan du få bedre trådløs forbindelse i de områder af hjemmet, 
som ikke har fuld dækning. Et startsæt af YouSees kun 10 cm høje WiFi Boostere     
skaber et intelligent netværk i dit hjem, der får dit trådløse internet ud i krogene og    
fordeler forbindelsen til lige der, hvor du befinder dig.  

Har du brug for flere WiFi Boostere end de to i startsættet, kan du leje ekstra Boostere 
for 19 kr. pr. stk./md. Lejeaftalen kan opsiges med en måneds varsel og der er ingen binding. 
Boostere kan bestilles i YouSee butikken i Ballerup eller i Kundeservice på tlf. 70 70 40 40.            
Se evt. 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 tlf. 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 

WiFi Booster, Startsæt  
38 kr./md.  



Med YouSee Play har du fuld valgfrihed med de bedste tv-kanaler og mest populære 
streamingtjenester. Du går bogstavelig talt aldrig glip af noget, da du kan skifte dine 
tv-kanaler og streamingtjenester, som du har lyst. Så kommer der en ny serie på en 
streamingtjeneste, du ikke har? Eller en vigtig kamp på en kanal, du ikke har? Så vælger 
du den bare til – og vupti, så er du klar til at se med. Det virker nemlig med det samme, 
og det koster ikke noget at skifte. Og det du vælger, kan du altid bytte ud igen efter  
30 dage. Hvis du altså har lyst.

Betal kun for det, du rent faktisk ser
Med det nye YouSee Play kan du nemt undgå underholdningsspild. Du betaler nemlig 
kun for det, du vil se, og du kan altid op- og nedjustere dit abonnement efter behov.  
Skal du på en længere ferie? Er fodboldsæsonen slut? Eller er du færdig med din 
yndlings serie på en af streamingtjenesterne? Så skifter du bare til et abonnement med 
færre point. På den måde betaler du ikke for noget, du ikke gider at se. Og er du på jagt 
efter flere besparelser, så kan der være penge at spare, når du samler dit tv og stream-
ing med YouSee Play.

Få uendelig underholdning
med det nye YouSee Play
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Priser pr. 1. april 2023. Se betingelser på yousee.dk/play-fakta

10 kr./md.
Vælg lige så mange, du 

vil på toppen af 40 point

566 kr./md.
Min. pris i 6 mdr. 

3.396 kr.

466 kr./md.
Min. pris i 6 mdr. 

2.796 kr.

366 kr./md.
Min. pris i 6 mdr. 

2.196 kr.

266 kr./md.
Min. pris i 6 mdr. 

1.596 kr.

Med det nye YouSee Play bruger du point til at vælge dine tv-kanaler og streaming-
tjenester. Du bestemmer selv, hvor mange point du vil have. Og du kan altid skifte 
abonne ment, hvis du får lyst. Det koster ikke ekstra. YouSee tv-boksen følger med, når 
du bestiller YouSee Play – medmindre du hellere bare vil bruge YouSee Play-appen.

Oplev YouSee Play hos din lokale YouSee Butik eller se alt det du kan vælge af tv-kanaler 
og streamingtjenester på yousee.dk/play. 

Du er også velkommen til at ringe til os på 70 70 40 40.

Kom i gang 
fra kun 266 kr./md.
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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 Play-appen og YouSee Tv-boksen.

Faste pakker med tv og streaming

Tv-kanaler

Forudsætter
tv-boks

Streaming

Grundpakken
inkl. YouSee tv-boks
200 kr./md.

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

DR 1 og DR 2 synstolkning følger automatisk med.

Mellempakken
inkl. YouSee tv-boks
440 kr./md.

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

*Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks.

Fuldpakken
inkl. YouSee tv-boks
600 kr./md.

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

 *

Tv-kanaler

Streaming

Tv-kanaler

Streaming

Minipakken

174 kr./md. inkl. app og YouSee tv-boks. 17 faste tv-kanaler 
og udvalgt streamingindhold. Svarer til Grundpakken ekskl. 
TV 2 Charlie, TV 2 News, TV3, TV3 Puls, See, dk4 og 
Trailerkanalen. Kan kun ses via app og tv-boks

Priser gældende pr. 1/1 2023. Når du modtager signal fra SmørumNet skal du betale et månedligt kontingent. Læs mere på www.smoerumnet.dk

App

Med YouSee Play-appen kan 
du se tv og streame, når og 
hvor du vil. Derhjemme og i 
hele EU.

Alle skærme Hele EU
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Din forening har lavet en ny aftale med os, så du kan få internet til en særlig lav pris
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 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.

Tilbud til nye bredbåndskunder! Få trådløst GigaSpeed internet i topklasse  
– bestil senest 16. marts 2023 
Bestil nu og få de første to måneder til 0 kr. på hastigheden 200 Mbit og 1.000 Mbit. Du får også fri 
oprettelse og forsendelse (normalpris 398 kr.). Spar op til 896 kr.

Med GigaSpeed internet hos YouSee får du: 
• Internet i topklasse til en særlig foreningspris 
• En af markedets bedste wi-fi-routere følger med i abonnementet 
• En prisbelønnet sikkerhedspakke, så du trygt kan gå på nettet
• Læs mere og bestil på yousee.dk/bredbaand
• Tilbuddet gælder for nye bredbåndskunder

6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS). Tilbuddet gælder for nye bred-
båndskunder til og med 16. marts 2023. Se mere på yousee.dk/bredbaandsfakta og yousee.dk/bredbaand. Det er muligt at vælge internet uden 
abonnement på tv. Når du modtager signal fra SmørumNet, skal du betale et månedligt kontingent.

Du sparer 50 kr./md. Særlig foreningshastighed Du sparer 70 kr./md.

1.000/100 Mbit

249 kr./md.
Normalpris 299 kr./md.
Min.pris i 6 mdr. 996 kr.

300/60 Mbit 200/20 Mbit

199 kr./md. 
Normalpris 269 kr./md.
Min.pris i 6 mdr. 796 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

Få YouSee GigaSpeed internet  
med særlig prisfordel i samarbejde  
med SmørumNet

GigaSpeed internet
Inkluderet trådløs router 
med god wi-fi dækning

Bestil 200 Mbit eller 1.000 Mbit
og få de første 2 måneder til 0 kr.
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Mere underholdning i Grundpakken og på TV-boksen 
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TV-boksen indgår som en del af din TV-pakke 

YouSee TV-boksen samler alt dit indhold, og med TV-boksen får du 
masser af underholdning – når det passer dig.  

Du kan pause det, du ser eller starte helt forfra. Du kan også optage 
dine yndlingsprogrammer, så du ikke går glip af noget.  

TV-boksen giver dig nem adgang til dine kanaler og streamingtjenester. 
Og du får også et stort TV-arkiv, og masser af film og serier med.  

Når du hurtigt vil finde noget at se, kan du få overblik og søg på tværs 
af alle dine TV-kanaler, streamingtjenester, TV-arkiv og optagelser. 

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. 

Har du ikke en TV-boks i dag, men kunne godt tænke dig at prøve? 

Du kan bestille den gratis TV-boks hos YouSee Kundeservice på tlf. 70 70 40 40 

Vores grundpakke til 200 kr. er stadig billig 
Alene derfor giver det god mening at være medlem af SmørumNet.    
Hvis du til sammenligning vil købe YouSee grundpakken på f.eks. TDC fiber,   
så koster den 339 kr. Du sparer altså 41%. 

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.

Du kan se en oversigt over de faste TV-pakker på side 16. 

Tag underholdningen med dig overalt 

Har du YouSee TV kan du se TV, når og hvor du vil. 

Du får den bedste TV- og streamingoplevelse med en YouSee  
TV-boks, men der er frit valg på alle dine skærme.  

Og med YouSee Play-appen kan du tage dine TV-kanaler og     
streamingtjenester med dig overalt og se dem, når og hvor du vil. 

I sofaen, i sommerhuset, eller når du rejser i EU. Al din underholdning, både flow-tv og streaming på din Pc,   
tablet, og mobil eller via Chromecast og Airplay.  

TV2 kan kun ses uden for hjemmet ved tilkøb af TV2 Ude som et selvstændigt abonnement til 5 kr./mdr. 

Du kan købe TV2 Ude ved at gå ind på Mit YouSee under Tv eller hos YouSee Kundeservice på tlf. 70 70 40 40 

TTVV--bbookksseenn  ssoomm  ttiiddlliiggeerree  kkoosstteeddee  3300  kkrr..//mmdd..  eerr  iinnkklluuddeerreett  ii  ddiitt  aabboonnnneemmeenntt..  

AAtt  dduu  ooggssåå  kkaann  ssppaarree  ppåå  ddiitt  bbrreeddbbåånndd,,  ggøørr  vvæærrddiieenn  aaff  ddiitt  mmeeddlleemmsskkaabb  eennddnnuu  bbeeddrree!!  
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TV pakker 
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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 Play-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 Play-app til flere TV og TV-bokse 
Du kan benytte YouSee Play-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.  

Husk at TV2 kun kan ses uden for hjemmet ved tilkøb af TV2 Ude som et selvstændigt abonnement til 5 kr./mdr. 

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)
• Apple TV4 (4. generation og frem, fra september 2015)
• Chromecast, hvor YouSee i 2022 har opgraderer bitraten, hvilket giver 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. 
Du skal blot bruge dit YouSee Login.  

TV-pakker i 2023 
Et populært valg er stadig 
Grundpakken suppleret med 
en af Bland Selv pakkerne i 
stedet for at vælge en fast 
Mellem- eller Fuldpakke. 
Dette er valgt af 59%, og det 
er nok muligheden for valg af 
streaming tjenester, der gør 
Bland Selv attraktiv. 
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Som medlem i SmørumNet kan du få et YouSee mobilabonnement til en helt særlig pris. 
Vælger du et abonnement fra 139,-/md. får du også YouSee Musik med. 

YouSee Mobil særaftale 



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 1. kvartal 2023 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 beskrivelsen af WiFi booster på side 13. 

YouSees aktuelle standardmodem, 
SagemCom F@ST 3890V3 

Ny bedre sikkerhed fra YouSee



Flow tv og Streaming 
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Flow tv og Streaming
Streaming og flow tv - hvad er tendensen? 
Tendensen er klar. Populariteten af store TV-pakker   
er stadig 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. Der er også nye muligheder for   
at blande flow tv og streaming i YouSee Play. 

Nielsen seerundersøgelse 2022 
Danskere udnytter de mange valgmuligheder for at  
streame godt indhold fra en stadig mere fragmenteret 
buffet af film, serier, dokumentar mm. 

TV2s TV-kanaler stod for 53% af al traditionel tv-sening 
i første halvår 2022, hvilket er 5,1 procentpoint mere i 
forhold til første halvår 2021. TV2-gruppen er dermed 
klart rykket foran DR-kanalerne på flow tv. Men når det 
kommer til streaming, er situationen mere speget. 

Det viser analysevirksomheden Nielsens første     
halvårsopgørelse, der blandt andet afslører et      
mangfoldigt dansk forbrug af streamingtjenester.    
Nielsens nye danske målinger af det faktiske      
streamingforbrug begyndte i januar 2022. 

Netflix tiltrak flest 
Den førende udbyder af film, serier og andet indhold   
via streaming er Netflix, der tiltrak 18% af danskernes 
streamingtid i første halvår 2022, ifølge Nielsen. 

Målingerne viser videre, at DRTV og TV2 Play   
følger pænt med. De er nærmest lige stærke med 
henholdsvis 15% og 16% af forbruget. 

49% af forbruget sker således hos de tre    
hovedaktører. Det efterlader 51%. 

YouSee, Viaplay og Disney+ tilkæmper sig henholds-
vis 14%, 10% og 7% af tidsforbruget. HBO Max     
tegner sig for 4%, mens 16% af seertiden fordeles   
på alle mulige andre streamingudbydere, bl.a. Apple 
TV+, Discovery+, Prime Video, C More, Blockbuster, 
Paramount+ og Pluto TV. Tv-sening på Social Media 
er ikke inddraget. 

Siden målingen er SkyShowtime kommet til den  
20. september 2022

Mange kæmper om seerandele 
Nielsens målinger af første halvår 2022 bekræfter,     
at streaming ikke blot er lig med Netflix. Danskerne      
udnytter de mange valgmuligheder på et stadig mere 
fragmenteret marked end tidligere set, konstaterer   
mediabureauet Havas. 

"Realiteten er, at streamingforbruget lidt overraskende 
ikke er steget i løbet af 2022, så der er rigtig mange 
udbydere der kæmper om markedsandele. Det er på 
alle måder stadig et ikke-konsolideret marked med 
mange udbydere, der har små markedsandele. Vi    
forventer store forskydninger, ikke mindst efterhånden 
som de forskellige tjenester udvikler deres tilbud,”     
siger Chief Operating Officer Søren Broneé, Havas 
Danmark.   
Kilde: Flatpanels.dk - 9. september 2022 

KILDE: NIELSEN SEERUNDERSØGELSE, 3+ ÅR, 1. HALVÅR 2022. GRAFER: TV 2 / NIELSEN 
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HBBTV samt nye streaming tjenester 

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. 

Nye streamingtjenester: SkyShowtime og Nordisk Film+ 
Man kan nu vælge disse nye streamingtjenester i Bland Selv og fra  
1. april 2023 i YouSee Play

SkyShowtime erstatter Paramount+ og er en helt ny streamingtjeneste, 
der samler nogle af verdens største historiefortællere, fra Universal    
Pictures, Dreamworks, Sky Studios og Peacock til Nickelodeon,     
SHOWTIME®, Paramount+ og Paramount Pictures. 

Nordisk Film+ indeholder det største udvalg af danske film inkl. alle klassikerne fra 
Dansk Filmskat samlet i én streamingtjeneste. 
Se eller gense film med alle de skuespillere, du kender. Så er filmhyggen hjemme! 
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Coax eller fiber 

Er SmørumNet kun en netleverandør eller er vi stadig en antenneforening? 

Generalforsamlingen vedtog i april måned 2022 vores nye vedtægter og dermed også det mere moderne nye  
navn på foreningen, der ikke signalerer antenner, paraboler og gammeldags kabler. 

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. Vi er derfor både netleverandør, men samtidig også 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 kan dog stadig også godt kalde det 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 kombinerede fiber-/Coax kabelnet, 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. Nettet bliver løbende vedligeholdt og udbygget, og har en meget høj kapacitet til både Internet og    
Tv-kanaler. Nettet er opdelt i 19 netværks-øer hver på maksimalt 200 brugere tilknyttet, og med det nuværende    
set up, kan der uden problemer opnås internet hastigheder på 1.000 Mbit/s eller mere.  

Coax eller fiber – hvad har du i virkeligheden brug for? 

Du har brug for gode TV-signaler og et stabilt internet til en konkurrencedygtig pris, med en hastighed, der dækker 
dit behov. Så enkelt er det. Coax eller fiber bliver let en teknisk og lidt teoretisk diskussion om søm eller skruer. 

I et moderne antennenet som vores bruger vi fiberkablerne til at opnå stor kapacitet frem til det lokale forsynings-
punkt i de 19 netværks-øer. Herfra kører de digitale tjenester via de traditionelle Coax-antennekabler det sidste 
stykke på maksimalt 200-300 meter. Det betyder ikke noget for kvaliteten af dit signal.  

Vi bruger både søm og skruer. Det sikrer dig mest for pengene. 
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YouSee butikken og samarbejde med Ældre Sagen 

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 SmørumNet.     
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.    

Samarbejde med Ældre Sagen i Smørum

YouSee Ballerup Centret  -  Tlf. 70 12 01 23 

Åbningstider:  

Mandag til fredag   10.00-19.00 
Lørdag og Søndag  10.00-17.00 



Apple-tv 4K gen. 3 (2022)
Med Apple TV 4K kan du se film og serier i fantastisk 4K  
kvalitet. 4K Dolby Vision og HDR10+ giver mere levende  
billeder og Dolby Atmos leverer tredimensionel lyd.     
Ny A15 Bionic-chip sørger for masser af power og Apple TV 
Remote giver præcis betjening med et touch-kompatibelt 
klikfelt. Apple TV 4K kommer med både WiFi og Ethernet til 
lynhurtig dataoverførsel, men kommer også i en lidt billigere 
model med 64GB og kun WiFi. 

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, DR TV, TV2 Play, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, YouTube, Apple TV+, Viaplay

og tusindvis af andre apps i App Store
• Leje af nyeste film fra iTunes
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Chromecast med Google TV - 4K HDR og Apple-tv 4K gen. 3 

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 WiFi-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 
Chromecast med Google TV sælges i Danmark med følgende apps      
præinstalleret: Amazon Prime Video, Apple TV, Discovery+, Disney+, 
DRTV, HBO Max, Netflix, Viaplay, YouSee og YouTube. TV2 Play fungerer 
også på Chromecast. 

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 499 kr. hos Av-Cables.dk 

128GB model set til 1.499 kr. hos Power 
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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 SmørumNet. 

Find vores side på facebook.com/smoerumnet. 

Klik på "Synes godt om", så du kan følge med i seneste nyt   
fra SmørumNet. 

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). 
Du finder den her: www.smoerumnet.dk 

SmørumNet på Facebook 

SmørumNet ejer også domænerne smorum.net og smørum.net som også peger på hjemmesiden. 
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Kontakt os 
Skriv til bestyrelsen    
via vores hjemmeside 

Se kontaktoplysninger på  
bestyrelsesmedlemmerne 
på www.smoerumnet.dk 

Kontakt YouSee 
Du kan ringe til YouSee 
kundeservice 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 

SmørumNet medlemsblad  

Kontakt gerne bestyrelsen 
Vi er her for din skyld 
Bestyrelsen bor rundt omkring i Smørum, og vi arbejder på at få det bedste internet og 
TV-signal til vores medlemmer. Vi hjælper dig gerne, hvis du løber hovedet mod en   
mur hos YouSee. Så skriv gerne via vores hjemmeside eller kig forbi før vores     
bestyrelsesmøder. Vi håber at du vil læse vores medlemsblad, og kom gerne med     
ris og ros via vores hjemmeside eller Facebook. 

Er du vores nye suppleant i bestyrelsen? 
Den 28. februar 2023 afholder foreningen generalforsamling og i den forbindelse vil vi 
gøre opmærksom på, at vi mangler 2 suppleanter til bestyrelsen.     

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. 

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

Trænger din installation til et serviceeftersyn? 
Det er gratis at få undersøgt din installation! 

Hvis du har problemer med din installation, så har alle medlemmer i SmørumNet    
adgang til uden beregning at rekvirere vores serviceleverandør DKTV til at foretage  
et tjek af den komplette husinstallation, med henblik på at rådgive dig i forbindelse   
med eventuelle problemer. Udbedring af fejl foretages efter tilbud fra DKTV til dig.  

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.  

Husinstallationstjek skal bestilles hos YouSee kundeservice, men man skal dog lige 
huske at nævne overfor kundeservice, at vi har den særlige aftale i SmørumNet, at   
dette tjek er gratis. Det er det normalt ikke hos YouSee, og de kan godt finde på at   
sige, at det koster et gebyr. Det skal du dog ikke acceptere, og hvis du har problemer 
med bestillingen hos YouSee, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.   

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 . 


