
Must Carry kanaler udsendes 
digitalt i Antenneforeningen 
Borup.

Der har blandt Antennefor-
eningen Borups medlemmer 
den senere tid været forvir-
ring om hvorvidt de såkaldte 
Must Carry kanaler udsendes 
digitalt på Antenneforenin-
gens fordelingsnet i henhold 
til lovgivningen. Must Carry 
kanalerne er til information 
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til øvelser. Derudover at 
forståelse 

og sammenhørighedsfølelse 

Førstehjælpsinstruktør Jens 
Kraul Jensen fortæller om 
såvel turen som oplevelserne 

Yemen.
Generalforsamlingen star-
ter efter en kort pause kl. 

af 
k Røde Kors. Bestyrelsen 
, at møde rigtig mange 

inviterer til et 

Kellberg
Formand for Røde Kors -

Køge afdeling

DR, DR2, TV2 og TV2/LOR-
RY.
 Bestyrelsen ønsker hermed at 
gøre det helt klart for anten-
neforeningens medlemmer at 
Must Carry kanalerne udsen-
des digitalt i ukodet DVB-C 
format på antenneforeningens 
fordelingsnet på frekvensen 
346 MHz. Kanalerne i den 
såkaldte MUX1 er blevet 
udsendt digitalt siden som-
meren 2009 i god tid inden 
lovgivningen trådte i kraft pr. 
1. november 2009.
Det er Stofa der har stået 
for løsningen og sikret at alle 
de Antenneforeninger som de 
samarbejder med kunne over-
holde denne lovgivning. Stofa 
har i lang tid udsendt digitalt 
tv på antenneforeningens for-
delingsnet dog i kodet format 
der kræver en Zaptor box. 
Stofa ændrede i Sommeren 
2009 signalet på de såkaldte 
Must Carry kanaler i MUX1 
så de blev udsendt ukodet og 
dermed ikke kræver en Zap-
tor box at modtage. Det kræ-
ver dog et TV med en digital 
tuner der understøtter DVB-C 
standarden at modtage disse 
kanaler.
Ethvert medlem med et TV der 
understøtter DVB-C kan finde 
disse kanaler på Antennefor-
eningen Borups fordelingsnet 
ved at sætte en automatisk ind-
stilling af kanaler i gang på sit 
TV. Har man problemer med 
dette kan Antenneforeningen 
blot opfordre til at man for 
eksempel tager kontakt til den 
lokale Radio/TV forhandler og 
beder om dennes assistance 
til at kontrollere om TV’et har 
en digital DVB-C tuner og 
hjælp til indstilling af disse 
digitale kanaler.
Bestyrelsen arbejder i øjeblik-
ket hårdt på at sikre at ALLE 
øvrige kanaler der i dag kun 
udsendes analogt også i frem-
tiden vil blive udsendt digitalt 
på fordelingsnettet, sådan at 
man både kan se kanalerne i 
analogt format og i et ukodet 
digitalt format på ethvert TV 
der understøtter DVB-C og 
MPEG4.
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