
REFERAT AF INFORMATIONSMØDE VEDR. TILSLUTNING TIL 
GUNDSØMAGLE ANTENNE FORENING 

 
Mødet blev afholdt mandag d. 8. maj, på Margrethe skolen 

 
Formand for Grundejerforeningen, Kurt Olsen, startede mødet med at byde de fremmødte 
velkommen og de to indbudte gæster, Per der er formand for Gundsømagle antenneforening og 
Carsten der repræsenter Dansk Kabel TV. 
 
Bent (nr. 27) blev valgt som dirigent. 
 
Kurt oplyste at han har været nede på kommunen og talt med Elisabeth Harder, som mundtlig 
oplyste at det godt kan tillades, fra kommunens side at man nedlægger fællesantennen i 
Hyldekærparken. Der blev fra forsamlingen givet udtryk for at man ønskede dette skriftlig 
dokumenteret. 
 
Carsten: 
Carsten startede med at gennemgå nogle tekniske data og viste nogle skematiske oversigter over 
hvordan et antenneanlæg er opbygget. 
 
TV3 lukkes d. 30.05 2006. 
 
DR2 overgår til digitalt signal d. 02.07 2006. Det er en af de lovpligtige kanaler, som på vores 
nuværende antenne ikke kan modtage digitalt. 
 
Den 31. marts 2006 vedtog kulturministeriet ved lov – DVB-T (digital TV). Der skal være 4 
kanalpladser til de lovpligtige kanaler. Ved DVB-T får man også flerkanals lyd, ægte bredformat, 
nyheder der er tekstet på tegnsprog og det giver et skarpere TV signal. 
DVB-T kan modtages via en setup modtager eller TV med indbygget DVB-T tuner. 
 
På Hyldekærparkens nuværende antenneanlæg er der ikke mulighed for at få mere kanalplads, men 
det er der mulighed for ved tilslutning til Gundsømagle Antenneforening. 
Det er heller ikke muligt at modtage HD-TV på vores anlæg, men dette bliver også muligt i 
Gundsømagle Antenneforening. 
Fremtidens service funktioner/interaktiv TV kræver at der er en ”retur vej” på antenneanlægget og 
det er der på Gundsømagle Antenneforenings anlæg. Denne ”retur vej” gør det også muligt at man 
kan modtag Internet og IP-telefoni via antenne anlægget. 
 
Et priseksempel på Internet forbindelse er pr. mdr. for 256/64 kibt/s kr. 149. 
 
IP-telefoni koster 495 kr. i oprettelse og har der efter en fast måneds pris på 119 kr. Dette giver 
ubegrænset gratis telefonsamtaler, til alle fastnetforbindelser i Danmark (undtaget speciel 
nummerer). Opkald til mobil er TDC takst. I de 119 kr. er også inkluderet ”videre stil”, ”bank på” 
og ”vis nr”. 
Udlandssamtaler er TDC-pris minus 15 %. 
 



Der blev stillet spørgsmål om alle fra 2009 skal kunne modtag digitalt. I 2009 holder DR1 op med 
at sende analog, men det vil stadig være muligt for antenneforeningen at sende analog fra vores 
mast og videre til medlemmerne. 
 
Det vil koste ca. 5.000kr. pr parcel at, blive koblet til Gundsømagle Antenneforening. 
Der ud over koster det 2.000 kr. pr. hus, som er tilslutningsafgift til Gundsømagle Antenneforening. 
 
Per 
Gundsømagle antenne forening udbyder på nuværende tidspunkt 19 Tv-kanaler, Internet og IP-
telefoni. 
 
Kanalerne udbydes i 3 pakker og det årlige kontingent afhænger således af hvilken pakke den 
enkelte husstand vælger. 
 
Pakke 1 – Koster 1400 kr. årligt. (Se vedlagte pakkeoversigt). 
 
Pakke 2 – Koster 1800 kr. årligt og indeholder kanalerne i pakke 1 og 2.( Se vedlagte 
                 pakkeoversigt). 
 
Pakke 3 – Koster 2330 kr. årligt og indeholder alle kanalerne i henholdsvis pakke 1, 2 og 3. 
                 (Se vedlagte pakkeoversigt). 
 
Man kan på Gundsømagle Antenneforenings hjemmeside læse mere om foreningen og se hvilke 19 
kanaler der udbydes. 

www.gundsoe-antenne.dk
 
Som medlem af Gundsømagle Antenneforening bidrager alle til vedligeholdelse af hele anlægget. 
 
Det er kun Dansk Kabel Tv der udbyder Internet via antenne anlægget, men man kan godt bruge 
andre udbydere. 
 
Der er på nuværende tidspunkt 317 medlemmer af Gundsømagle Antenneforening. 
 
Der er på Gundsømagle Antenneforening plads til yderligere 15 TV kanaler mere og det er gearet til 
HD-TV. 
 
Hvis det bliver besluttet på en ekstraordinær generalforsamling, at vi vil tilsluttes Gundsømagle 
Antenne forening kan arbejdet gå i gang efter sommerferien og det vil tage 4 – 6 uger. 
 
 
Bestyrelsen undersøger nu de juridiske aspekter til en sådan tilslutning og afventer en bekræftelse af 
tilbudet fra Dansk Kabel TV. Herefter vil I snarest mulig modtage flere konkrete oplysninger vedr. 
fordele og ulemper ved en tilslutning til Gundsømagle Antenneforening. Vi vil derefter indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. Vi håber at denne kan blive holdt inden sommerferien.  
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