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Begravelsesforretninger Den 10. maj 2010 er der 
ukodet digitalt TV til alle 
medlemmer af Antennefor-
eningen Borup. Har man 
et TV med DVB-C/MPEG4 
tuner så vil man på denne 
dag kunne indstille alle for-
eningens TV kanaler digitalt 
på sit TV. Det vil sige at alle 
de kanaler som i dag sendes 
analogt på anlægget vil man 
også kunne finde digitalt, 
ved at lave en automatisk 
søgning efter digitale kana-
ler på sit TV. 

Stofa leverer løsningen
Det er Stofa der leverer den 
digitale løsning til Anten-
neforeningen. Dette blev 
besluttet på den ordinære 
generalforsamling den 8. 
april ved en tæt afstemning 
mellem de af bestyrelsen 
fremlagte digitale løsnings-
muligheder. Som nogen 
af medlemmerne måske 
husker, så blev bestyrelsen 
bedt om på den ekstraordi-
nære generalforsamling den 
11. februar at arbejde videre 
med de to løsningsmodeller, 
nemlig at investere i egen 
digital hovedstation eller 
købe ydelsen af Stofa i form 
af den såkaldte Stofa For-
delsaftale, som man også 
har kunnet se reklamer for 
i TV. Bestyrelsen fremlagde 
på den ordinære generalfor-
samling den 8. april således 
fordele og ulemper ved de 

to løsningsmuligheder for de 
medlemmer der var mødt 
op til generalforsamlingen. 
Et flertal i bestyrelsen anbe-
falede at man investerede 
ca. 400.000 i noget udstyr 
til hovedstationen, da det 
på længere sigt vil være den 
billigste løsning for medlem-
merne, men med 3 stemmer 
til forskel besluttede gene-
ralforsamlingen at vi udvider 
samarbejdet med Stofa og 
indgår en fordelsaftale. Det-
te betyder også at vi udvi-
der den nuværende kontrakt 
med Stofa så den er uopsige-
lig indtil udgangen af 2013.  
Med fordelsaftalen skal vi 
også her nævne at medlem-
merne nu får muligheden 
for at få en gratis lille inter-
net forbindelse på 256Kbs 
og fastnet telefoni der er 
forbrugsafregnet uden fast 
abonnement. Stofa udsen-
der et brev til hvert medlem 
med yderligere information 
om dette. Det er Stofa der 
står for leveringen af disse 
ekstra services.

Vi har gennem de sidste 
mange år haft et glimrende 
samarbejde med Telia Stofa 
og vi ser nu frem til de 
nye digitale muligheder som 
følger med Stofa Fordelsaf-
talen. Man kan læse mere 
om Fordelsaftalen på Stofas 
hjemmeside www.stofa.dk. 

Hvad skal jeg
som medlem gøre?
Inden den 10. maj bør man 
undersøge hvorvidt ens TV 
har en DVB-C/MPEG4 tuner 
og eventuelt afprøve at ind-
stille de digitale tv kanaler 
ved at lave an automatisk 
kanal søgning. Det er alle-
rede nu muligt at finde de 
digitale must carry TV kana-
ler, som er DR1, DR2 og TV2 
mfl. De har været tilgænge-
lige digitalt siden sommeren 
2009. Den 10. maj bør man 
så udføre denne automati-
ske kanal søgning igen og så 
skulle alle kanaler i den TV 
pakke man betaler for findes 
digitalt. 

Har man købt et TV der 
ikke har en DVB-C/MPEG4 
tuner, så kan man købe eks-
tern digital tuner boks, som 
f.eks. kunne være en Stofa 
Zaptor boks og slutte til sit 
TV. Der er yderligere for-
dele ved Zaptor boksen som 
man også kan læse mere om 
på www.stofa.dk. I det brev 
som medlemmerne modta-
ger fra Stofa er der også et 
godt tilbud på en sådan Zap-
tor boks, som det vil være 
fordelagtigt at gøre brug af, 
også hvis man ønsker at 
benytte andre af de nye digi-
tale muligheder som f.eks. 
Start forfra af igangværende 
tv programmer.
Såfremt man får problemer 

med at indstille de nye digi-
tale programmer på sit TV 
eller på Zaptor boksen, så 
kan man ringe til Stofa’s hot-
line på telefon 88 30 30 
20 på alle hverdage mellem 
08:00 og 22:00.  
Til sidst skal det samti-
dig gøres klart at har man 
beholdt sit gamle billedrørs 
TV, så vil man stadig kun-
ne se de samme tv-kana-
ler som man plejer. Dog 
har det været nødvendigt 
at flytte lidt rundt på nogle 
få analoge kanaler for at 
få plads til de nye digitale 
kanaler. Derfor vil man skul-
le indstille følgende analoge 
kanaler igen den 10. maj; 
NDR, NRK1, TCM/Cartoon 
Network, Animal Planet, 
6’eren, TV2 Øst og TV3 
Puls. De nye frekvenser på 
disse kanaler offentliggøres 
på Infokanalen og Anten-
neforeningen Borups hjem-
meside som findes på www.
antenneforeningenborup.dk 
og vil også fremgå i det brev 
som hvert medlem modta-
ger direkte fra Stofa i løbet 
af meget kort tid.
Bestyrelsen ønsker medlem-
merne god fornøjelse med 
det nye digitale tv signal og 
de nye digitale muligheder!

Bestyrelsen for
Antenneforeningen Borup
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