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Tak til Stofa for et 
godt arrangement
Den 18. november fra kl. 
15:00 til 18:00 havde Stofa i 
Kulturhuset i Borup etableret 
et flot arrangement hvor de 
præsenterede deres produkter 
som leveres i samarbejde med 
Antenneforeningen Borup. 
Antenneforeningens medlem-
mer havde på forhånd mod-
taget en skriftlig invitation til 
arrangementet, hvor man kun-
ne få lejlighed til at se produk-
terne og få svar på eventuelle 
spørgsmål man måtte have 
om disse produkter. Anten-
neforeningens bestyrelse var 
også repræsenteret ved dette 
arrangement og vi havde for-
nøjelsen af, at tale med flere 
af vores medlemmer om tv 
kanalerne og de andre pro-
dukter der leveres på forenin-
gens net. 
De fremmødte kunne samti-
dig gøre en god handel på en 
Stofa Zaptor boks der gør det 

muligt at se andre TV kanaler 
end dem der er en del af kana-
lerne i antenneforeningens tv 
pakker, samt benytte nogle af 
de smarte faciliteter som f.eks. 
Start forfra af kørende tv pro-
grammer og leje film direkte 
via Zaptor boksen. Dette til-
bud var der en del der gjorde 
brug af i denne kolde og mør-
ke vintertid, hvor der er tid til 
at se tv. Skulle nogen af vores 
medlemmer have fortrudt at 
de ikke benyttede sig af dette 
tilbud på en Zaptor boks til 
ca. halv pris, ja så kan man 
nå det endnu ved at skrive en 
email til antenneforeningen. 
Bestyrelsen vil så, som en 
service til vores medlemmer, 
forestå en samlet bestilling 
hos Stofa pr. 2. januar 2011. 
Antenneforeningen Borup kan 
kontaktes på email: antenne-
foreningenborup@gmail.com.
Tak til Stofa for et godt arran-
gement i kulturhuset! Samti-
dig vil vi også benytte lejlig-
heden til at ønske alle vores 
medlemmer en god jul og et 
godt nytår!

Bestyrelsen for 
Antenneforeningen Borup


