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Kanalvalg i 
Antenneforeningen Borup
Så skulle alle informations-
breve om kanalvalget 2011 
være delt ud til medlemmerne 
af Antenneforeningen Borup. 
Generalforsamlingen beslut-
tede i foråret at der skulle 
afholdes kanalvalg i anten-
neforeningen og at TV pakken 
efterfølgende skal sammen-
sættes i henhold til afstemnin-
gens resultat. 

Denne gang har bestyrelsen 
besluttet at afstemning til 
kanalvalget foregår primært 
elektronisk via Internettet. Det 
er i tråd med den udvikling 
der er sket i den offentlige 
forvaltning de seneste år, og i 
tråd med den måde man gri-
ber kanalvalg an på i de fleste 
andre antenneforeninger. Det 
letter i væsentlig grad admi-
nistrationen af kanalvalget og 
det er vores håb og forventning 
at muligheden for at stemme 
elektronisk over Internettet vil 
betyde en højere stemmepro-
cent end ved tidligere kanal-
valg. For de medlemmer der 
ikke har adgang til Internettet 
er der selvfølgelig også mulig-
hed for at afgive sin stemme 
skriftligt ved at henvende sig 
til bestyrelsen. Vi har allerede 
uddelt skriftlige stemmesedler 
til de ældre medlemmer som 
ikke ønsker at afgive deres 
stemme elektronisk. Alle vore 
medlemmer skal naturligvis 
have mulighed for at stemme!

Kanalvalget slutter den 6. 
august og indtil nu har ca. 

18%  af medlemmerne afgivet 
deres stemme. Vi håber at vi 
får en stemmeprocent på over 
50% denne gang, så der er 
et stykke vej endnu. Der er 
dog ingen undskyldninger for 
ikke at stemme, da det blot 
kræver 5 minutter at udfylde 
stemmesedlen elektronisk på 
adressen borup.ditkanalvalg.
dk og dermed få indflydelse 
på hvilke TV programmer der 
skal indgå i TV pakkerne på 
fællesantennen. 

Nogle medlemmer har alle-
rede henvendt sig med nogle 
spørgsmål til stemmesedlen. 
Blandt andet er der spurgt 
hvorfor der kun kan vælges 
TV programmer for 3350 kr. 
og ikke 3700 kr. som den 
store TV pakke koster om året. 
Det er selvfølgelig fordi diffe-
rencen bruges til dækning af 
faste omkostninger og dermed 
ikke TV program indkøb. Der 
er også spurgt om hvorfor 
man ikke kan vælge mellem 
TV2 Øst og TV2 Lorry. Det 
skyldes at en stemme på TV2 
er en stemme på begge lokal 
stationer, da vi har besluttet 
at sende begge lokalstationer 
på fællesantennen, da Borup 
geografisk ligger lige på græn-
sen mellem de to lokalstatio-
ners dækningsområde. 

Folketinget har for øvrigt 
besluttet at TV2 bliver en 
betalingskanal i 2012 på lige 
fod med f.eks. TV3 og Kanal5. 
Det vil sige at vi ikke længere 

er forpligtet ved lov at sende 
TV2 på fællesantennen. Der-
for skal denne kanal nu stem-
mes ind af medlemmerne på 
lige fod med de andre beta-
lingskanaler. Prisen for TV2 i 
2012 er stadig usikker, men 
forventes at bliver ”overkom-
melig”. 

Nogle gange møder bestyrel-
sen medlemmer der klager 
over program udbudet på fæl-
lesantennen, og hertil kan vi 
jo blot svare at det fastsættes 
af medlemmerne på demo-
kratisk vis ved et kanalvalg. 
En gang imellem dristes vi 
så til at spørge medlemmet 
om man huskede at stemme 
ved sidste kanalvalg, hvortil 
svaret ofte er ”Nej”. Husk det 
nu. Kanalvalget er tidspunktet 
hvor man har mulighed for at 
gøre sin indflydelse gælden-
de, så hermed en opfordring 
til alle vores medlemmer om 
at komme op af sofaen og få 
stemt, så ikke kun et mindre 
antal medlemmer skal afgøre 
hvad du skal have mulighed 
for at se på dit TV.

Antenneforeningens besty-
relse ønsker alle deres med-
lemmer en god sommer og et 
godt kanalvalg!

Bestyrelsen for 
Antenneforeningen Borup.


