
 

Antenneforeningens ekstraordinære generalforsamling 11. februar 2010 

I Midtsjællands Avis havde Bestyrelsen den 13. januar et indlæg om mulighederne for  digitalisering 

af af vore TV-signaler.  Vi kan nu på den ekstraordinære generalforsamling være mere konkrete. 

Kommentarer til nogle af dagsordenens punkter : 

De virksomheder, der leverer programmerne, har sat deres priser op ved årsskiftet, med ca. 9%. 

Nogle af leverandørerne har desuden gennemført stigninger i løbet af 2009. Og 2 programmer, som 

var gratis indtil 31. december, skal der nu betales for. 

Copydan og Koda har også forhøjet priserne, Copydans grundtakst med 31 %. Desuden sker der en 

regulering af det antal medlemmer, som vi skal betale for. 

Disse stigninger kan desværre ikke rummes indenfor det nuværende kontingent på kr. 2.500. For at 

få budgettet for 2010 og fremefter til at balancere vil det derfor være nødvendigt at reducere antal 

TV-kanaler. Eller lade kontingentet stige. 

Som tidligere nævnt introducerer vi nu en basispakke, med ca. 16 TV-kanaler og 14 radiokanaler. 

Det bliver til en meget lavere pris. Det er de såkaldte gratiskanaler. For dem skal vi ikke betale 

programafgift, men Copydan og KODA-afgifter. Kontingent inkl. Copydan forventes at blive ca. 750 

kr pr år. 

Vi skal derfor på generalforsamlingen – se også punkt 6. – tage beslutning om et nyt takstblad, for 

såvel prisen for den fulde pakke, og for den lille pakke. 

Få dage efter generalforsamlingen vil hvert medlem modtage et skema, hvor de kan melde tilbage, 

hvis de vil overgå til basispakken. Vil man skifte til basispakke, skal der monteres et filter. 

Teknikerbesøget og filter vil koste et engangsbeløb på kr. 625. Skifte af pakke kan normalt kun ske 

pr. 1. januar, første gang dog her pr. 1. marts 2010.  

Vi er meget langt fremme med at klarlægge, hvordan vi kan levere TV-signalerne såvel digitalt som 

analogt. En af de muligheder, vi arbejder med, er en fortsættelse og udvidelse af samarbejdet med 

Stofa. Det vil give medlemmerne en række nye muligheder. Med det koster noget. Alternativt kan vi 

selv investere et større beløb i udstyr i hovedstationen. Der vil blive redegjort nærmere herfor på 

generalforsamlingen.  

I boligforeninger, plejehjem, ældreboliger og en del andelsboligforeninger er det foreningen, der er 

medlem af Antenneforeningen, ikke den enkelte beboer. Derfor bliver bestyrelser eller ledelser af 

disse nødt til på beboernes vegne at tage stilling til, om der skal skiftes til basispakke. Det vil ikke alle 

steder være muligt at nogle beboere vælger stor pakke, og andre basispakken. Vi skriver direkte til 

at disse foreninger herom. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


