
 

    

 

Bilag 2: TV pakke og prisændringer i 2020 og 2021 

 

Stofa har meddelt at følgende ændringer sker i Stofas standard TV pakker i 2020.  

Ændringer til TV Pakke 1 

Der er i år ikke foretaget programændringer i denne TV pakke, men der er prisstigninger fra 

programleverandørerne der medfører en forhøjet pris.  

Prisen for TV Pakke 1 bliver 195 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en 

prisstigning på 10 kr. pr. måned i forhold til 2019. 

Ændringer til TV Pakke 2 

Den YouSee ejede TV kanal Xee tilføjes TV Pakke 2.  

Prisen for TV Pakke 2 bliver 439 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en 

prisstigning på 40 kr. pr. måned i forhold til 2019, men så får man også en betalingskanal mere 

for pengene foruden de generelle prisstigninger.  

Ændringer til TV Pakke 3 

Den YouSee ejede TV kanal Xee tilføjes TV Pakke 3, da den også er inkluderet i TV Pakke 2.  

Prisen for TV Pakke 3 bliver 609 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en 

prisstigning på 30 kr. pr. måned i forhold til 2019, men så får man også en betalingskanal mere 

for pengene foruden de generelle prisstigninger.   

 

Kanalændringerne er allerede implementeret på vores anlæg den 17. december 2019. 

 

TV pakke og prisændringer i 2021 

Stofa ønsker at fastholde indholdet i TV pakkerne og priserne fra 2020.  

Programleverandørerne har dog hævet priserne som sædvanlig. 

Stofa foreslår, at de årlige prisstigninger deles mellem Stofa og Antenneforeningen, således at 
begge parter finansierer disse omkostninger uden at medlemmerne opkræves yderligere ved en 

forhøjet TV pakke pris. Dette betyder, at Antenneforeningen må finansiere prisstigningerne 

enten via budgetbesparelser eller egenkapitalen.   

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen af dette forslag vedtages, da bestyrelsen vurderer, 

at omkostningerne forbundet med at holde TV pakke priserne i ro kan dækkes ved hjælpe af 

budgetbesparelser samt en øget indtjening på udlejning af plads i vores antennemast. 


