
Antenneforeningen Trekanten 

Generalforsamling 2020  Dagsordenspunkt 7 

Forslag til kontraktforlængelse med Dansk Kabel TV 
Bestyrelsen foreslår i samarbejde med Dansk Kabel TV at generalforsamlingen 2020 bemyndiger 

antenneforeningens bestyrelse til at underskrive en ny kontrakt med Dansk Kabel TV. Den nye kon-

trakt forlænger den nuværende kontrakt med tre år fra den nuværende kontrakts udløb. Den nuvæ-

rende kontrakt udløber pr. 31. marts 2021. 

Hvis kontrakten forlænges vil Dansk Kabel TV sænke prisen/øge båndbredden på vores nuværende 

bredbåndstilbud efter følgende plan: 

Nuværende hastighed og pris Ny hastighed og pris 

Hastighed 
(Mbit/s) 

Pris 
(kr. pr. måned) 

Hastighed 
(Mbit/s) 

Pris 
(kr. pr. måned) 

75/75 99,- 150/150 99,- 

100/100 149,- 300/300 149,- 

150/150 199.- 600/600 199,- 

300/300 239,- 600/600 199,- 

400/400 299,- 600/600 199,- 
Alle priser vises uden administrationsbidrag. Administrationsbidraget udgør uændret 12 kr. pr. måned uanset hastighed. 

Dansk Kabel TV vil desuden bekoste nye bokse, der skal installeres hos alle, der i dag har – og fortsat 
ønsker at have – vores telefoniløsning. Nye beboere, der ønsker at blive tilkoblet vores telefoniløs-
ning, skal selv betale for at få den nye boks installeret.  
 
Dansk Kabel TV vil ikke vente til den nuværende kontrakt udløber med at starte med at implemente-
re forbedringerne, men starter, så snart kontraktforlængelsen er vedtaget. 
 
Motivering for forslaget 
Når den nye fiberkabelløsning (som IKKE bliver en del af antenneforeningens tilbud) er implemente-
ret, vil man med stor sandsynlighed kunne få væsentlig hurtigere bredbåndsforbindelser, men de vil 
med lige så stor sandsynlighed ikke kunne fås til de priser, antenneforeningen kan tilbyde. Der er 
mange beboere, der sagtens kan nøjes med antenneforeningens båndbredder og som derfor ikke 
ønsker at være tvunget til at købe en hurtigere, men sandsynligvis dyrere forbindelse. 
 
Antenneforeningen kan ikke forudsige de tilbud, der vil blive tilbudt i den nye fiberkabelløsning, men 
vi kan godt forvente at det vil blive både hurtigere og dyrere, måske ikke pr. Mbit/s, men at den må-
nedlige udgift vil stige. Desuden vil alle beboere have fuld frihed til at udnytte tilbuddene fra anten-
neforeningen og tilbuddene i den nye fiberkabelløsning i en hvilken som helst tænkelig kombination. 
 
De nye bokse til telefoniløsningen betyder samtidig at antenneforeningen slipper for en mulig udgift 
til reparation af det forældede centrale telefonisystem, der kan afskaffes med indførelsen af de nye 
bokse. 
 
Antenneforeningens bestyrelse 
Roskilde d. 1. september 2020 


