
 

    

 

Bilag 2: Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2018 
På generalforsamlingen 2014 besluttede generalforsamlingen at tilslutte sig forslaget om at 
følge Stofas forslag til pakkeændringer for at overholde de distributionsaftaler med 
programleverandørerne som Stofa har indgået en aftale om og som sikre at vores medlemmer 
kan benytte sig af frit valg på alle kanaler i standardpakkerne, som herefter enkeltvis kan 
tilkøbes oven på basispakken. Disse distributionsaftaler betyder at programleverandørerne får 
lov at bestemme hvilke kanaler der skal være en del af programudbuddet i TV pakkerne.  

Bestyrelsen har igen i år valgt at følge anbefalingerne fra Stofa for at sikre medlemmerne denne 
Frit Valg fleksibilitet.  

 

Stofa har meddelt at der ikke laves om i pakkesammensætningen af TV kanaler i 2018, og der 
vil derfor heller ikke være brug for nogen tekniske kanalomlægninger i vores anlæg. 

Desværre kan priserne ikke holdes i ro og der vil derfor være prisstigninger på baggrund af 
programleverandørernes varslede prisstigninger. Derudover fastsatte bestyrelsen også TV 
pakkerne bevist lavere i 2017 med forventning om at benytte lidt af egenkapitalen til at 
finansiere en del af prisstigningerne i 2017. Dette har bestyrelsen ikke valgt at gøre i år, hvilket 
medfører at prisstigningerne fra sidste år nu også tager effekt. 

 

Ændringer til TV Pakke 1 
Ingen kanalændringer i denne TV pakke. Prisstigninger fra programleverandørerne betyder at 
prisen for TV Pakke 1 bliver 169 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en 
prisstigning på 15 kr. pr. måned i forhold til 2017. 

Ændringer til TV Pakke 2 
Ingen kanalændringer i denne TV pakke. Prisstigninger fra programleverandørerne betyder at 
prisen for TV Pakke 2 bliver 383 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en 
prisstigning på 17 kr. pr. måned i forhold til 2017.  

Ændringer til TV Pakke 3 
Ingen kanalændringer i denne TV pakke. Prisstigninger fra programleverandørerne betyder at 
prisen for TV pakke 3 bliver 556 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er et 
prisstigning på 27 kr. pr. måned i forhold til 2017.  

 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at gennemføre ovenstående TV Pakke 
ændringer. 

 

 


