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Antenneforeningen Borup
Nu sker der igen noget nyt 
i Antenneforeningen Borup. 
På den ordinære generalfor-
samling der afholdes i Borup 
kulturhus (det gamle rådhus) 
torsdag den 22. marts kl. 
19.00, kan bestyrelsen løfte 
sløret for nogle nye tiltag der 
komme alle medlemmer til 
gode.

I samarbejde med vores leve-
randør har vi indgået en aftale 
der betyder at der indføres en 
ny mellem pakke på anlæg-
get. Mellempakken vil inde-
holde de mest populære dan-
ske TV kanaler, men ikke de 
dyre børne og sports kanaler. 
Mange medlemmer har efter-
spurgt en mellempakke og nu 
bliver det altså muligt som en 
del af en samlet aftale med 
vores leverandør. I aftalen lig-
ger der også levering af en 
række digitale TV kanaler i 

HD format, sådan at billede 
og lyd kvaliteten på en del 
kanaler forbedres væsentligt. 
Dette er også noget der har 
været efterspurgt af flere med-
lemmer.  
For medlemmer der har en 
Stofa Internet forbindelse 
tilbydes nu WebTV, sådan 
at man kan se alle ”gratis” 
kanalerne på sin computer, 
tablet eller smartphone. Der 
er som noget helt specielt 
også mulighed for at se TV 
kanalerne uden for hjemmet 
(dog kun inden for kongeriget 
Danmark), så man kan f.eks. 
se TV på sin tablet/smartpho-
ne i campingvognen, som-
merhuset eller mens man er 
på farten.
Medlemmer der har tilkøbt 
en Zaptor boks vil nyde for-
del af StartForfra+ der betyder 
at man kan gense TV pro-
grammer der har været sendt 

løbende døgn + 24 timer. Så 
hvis man på sit arbejde hører 
kollegaerne fortælle om et 
interessant TV program der 
blev udsendt aftenen før, kan 
man altså efter arbejde gå 
hjem og se dette TV program.
Har man både en internet 
forbindelse og en Zaptor boks 
kan man nyde fordel af en 
ny optage funktion (nPVR), 
som gør det muligt at optage 
TV-udsendelser og gemme 
dem centralt hos Stofa. Man 
vil f.eks. kunne bestille en 
bestemt TV serie optaget hver 
dag/uge, og dermed have 
mulighed for at se den når 
man har lyst. 
Medlemmer der har fastnet 

telefoni abonnement kan også 
glæde sig til gratis tillægstje-
nester; vis nummer, viderestil-
ling og telefonsvarer. Dette 
er nogle tillægstjenester som 
man tidligere skulle betale 
for. 
Alt i alt er det en god aftale 
der også sikrede at vi fik kon-
verteret det digitale TV signal 
fra MPEG2 til MPEG4 i starten 
af januar hvor der var omlæg-
ning af TV signalerne fra DR 
og TV2. 

På generalforsamlingen skal 
medlemmerne også tage stil-
ling til et andet godt tilbud 
fra programleverandørerne af 
TV2, TV3, Kanal 5 og DK4. 

P rog ram leve randø re rn e 
ønsker at disse kanaler kom-
mer ud til den bredeste del 
af befolkningen og derfor er 
de kommet med et tilbud der 
medfører en væsentlig bespa-
relse, såfremt disse kanaler 
bliver placeret i basis pakken 
(den lille pakke). Det medfø-
rer selvfølgelig at prisen på 
den lille pakke stiger, men 
samtidig har man også tilgang 
til disse 4 kanaler.
Bestyrelsen har også fremlagt 
forslag til afvikling af det ana-
loge signal på anlægget med 
udgangen af 2013. Da de 
fleste husstande efterhånden 
har indkøbt TV med digital 
tuner og ser kanalerne digitalt 

er det på tide at lægge en plan 
for afvikling af det analoge 
signal. Det har en omkostning 
for medlemmerne at anlægget 
bærer både de analoge og 
digitale signal, og samtidig 
er der kapacitetsproblemer i 
forhold til de nye digitale tje-
nester som efterspørges. 

Som man kan læse her er der 
nok at tale om på generalfor-
samlingen den 22. marts, så 
vi ser frem til et stort frem-
møde denne aften. Husk at 
det er dem som møder op der 
bestemmer! Vel mødt!

Bestyrelsen for 
Antenneforeningen Borup


