
Forslag 1: Kontingent og tilslutningsafgift 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret for 2017 og at normalprisen for tilslutningsafgiften 

fastholdes suspenderet frem til udgangen af 2018. Dette er tidligere besluttet på sidste års 

generalforsamling af hensyn til konkurrencesituationen. 

 

 Kontingent udgør 468 kr. inkl. moms årligt 

 Tilslutningsafgiften udgør 0 kr. inkl. moms og er en engangsydelse.  

 

 

Programafgift 

Bestyrelsen gennemfører hvert andet år en vejledende programafstemning i samarbejde med Jysk 

Analyse. Denne analyse blev gennemført sidste år, hvor indholdet af tv-pakkerne blev justeret. 

Bestyrelsen arbejder forsat mod mere frit kanalvalg for det enkelte medlem. 

 

I forbindelse med årets programforhandling tilbyder Stofa en fleksibel mellem- og fuldpakke 

(BlandSelv) der gør det muligt selv at sammensætte sin tv-pakke. Alene indholdet af grundpakken er 

således fastlagt af foreningen. Bestyrelsen finder denne model attraktiv, hvorfor dette er indarbejdet i 

Forslag 2A. 

 

I lighed med tidligere år er programpriserne hos tv-stationerne steget væsentligt, i år udgør 

prisstigning på tv-indhold mellem 11% og 18%, samt øvrige KODA/CopyDan afgifter 43%. 

 

Forslag til kontingent, tilslutnings- og 

programafgift 
Forslagsstiller er bestyrelsen. Behandles under dagsordnens pkt. 5. 

Forslag 2A: 

Bestyrelsen stiller forslag om følgende (der findes en komplet programoversigt i kompendiet), 

 

•TV3 Puls flyttes fra Mellempakken til Grundpakken 

•TV3+ flyttes fra Fuldpakken til Mellempakken 

•Viasat UltraHD er ny tv-kanal i Fuldpakken 

 

Aftalen med Stofa udvides til også at omfatte BlandSelv, således at det enkelte medlem selv kan 

sammensætte indholdet af mellem- og fuldpakken, men prissætningen fastholdes. Løsningen kræver 

kortlæser og programkort. 

 

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2017 udgøre: 

 

Grundpakken  169 kr. pr. måned  

Mellempakken 374 kr. pr. måned 

Fuldpakken  535 kr. pr. måned 

Forslag 2B (alternativ): 

Indholdet af tv-pakkerne forsætter uændret, og de varslede prisstigning tillægges den nuværende 

prissætning. Foreningen kan ikke gøre brug af Stofas fælles indkøbsaftale. 

FritValg og interaktive SmartTV tjenester, herunder WebTV udgår, og BlandSelv bliver ikke muligt. 

 

TV3+ bliver ikke en del af Mellempakken, men kræver forsat Fuldpakken. 

 

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2017 udgøre: 

 

Grundpakken  179 kr. pr. måned 

Mellempakken 349 kr. pr. måned 

Fuldpakken  549 kr. pr. måned 

2015 priser: 
Pakke 1: 159,00 

Pakke 2: 325,00 

Pakke 3: 525,00 

 

Reel pris m. prisstigning 

Pakke 1: 171,66 kr.  

Pakke 2: 340,35 kr. 

Pakke 3: 565,59 kr. (*pga. CopyDan) 

 

 

Stofa vælges for 5 år 

-Og giver rabat 

-+FA3.0 

 

Uden FA3.0 

Kun FA1.5 (- 5 kr.) 

 

Stofa ikke valgt 

Ingen GVD tilskud 

”Alm.” Stofa rabat 

 

169 

335 

560 

 

Stofa vælges 

(formodentlig ikke) 

 

Ny forhandling pr. 1/7 

 


