Forslag til kontingent, tilslutnings- og
programafgift
Forslagsstiller er bestyrelsen. Behandles under dagsordnens pkt. 5.
Forslag 1: Kontingent og tilslutningsafgift
Bestyrelsen foreslar at kontingentet forbliver ucendret for 2018 og at normalprisen for tilslutningsafgiften
fastholdes suspenderet frem til udgangen of 2020. Det er tidligere besluttet, at suspendere
tilslutningsafgiften frem til 2018. Deter bestyrelsens forventning at konkurrerende udbydere forsat vii
tilbyde gratis tilslutning , hvorfor suspenderingen foreslas forlcenget til or 2020.

• Kontingent udgm 468 kr. inkl. moms arligt
• Tilslutningsafgiften udg0r 0 kr. inkl. moms og er en engangsydelse.

Programafgift
Bestyrelsen hor i foraret gennemf0rt en vejledende programafstemning i samorbejde med Jysk
Analyse. Analysen hor ikke givet anledning til at bestyrelsen finder det n0dvendigt, at justere
indholdet of tv-pakkerne. I or hor 1.435 medlemmer taget sig tid til at besvore unders0gelsen , hvilket
svorer til ca . 21 % of husstandene . Dette er vcesentligt flere end den forrige unders0gelse for 2 or siden .

I forbindelse med sidste ars justering of tv-pakkerne , indf0rte fo reningen i samorbejde med Stofa
mulighed for en fleksibel programpakke. Deter bestyrelsens opfattelse at medlemmerne hor taget
godt imod denne l0sning , og at det pa sigt er denne vej vi vii se tv-morkedet bevcege sig . Fleksible tvpakker i kombination med streamingtjenester forventer vii bestyrelsen forsat vii have en fremtid.
Ucendret i forhold til tidligere or, hor tv-stationerne hcevet deres programvederlag vcesentligt .
I or udg0r prisstigning pa tv-indhold 6-10%, samt 0vrige KODA/CopyDan afgifter 9-11%. Dette bevirker
at vi igen i or ser os n0dsaget til at hceve priserne morkant.

Forslag 2A:

Bestyrelsen stiller forslag om f0lgende (der findes en komplet programoversigt i kompendiet) ,
•lndholdet of de tre programpakker fortscetter ucendret, ogden almindelige prisstigning tillcegges
•Aftalen om VcelgSelv (sammenscet din egen tv-pakke) forlcenges
Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, viii 2018 udgme:
•Gru nd pa kken
•Mellempakken
•Fuldpakken

189 kr. pr. maned
399 kr. pr. maned
555 kr. pr. maned

Forslag 28 (alternativ):

Foreningen udtrceder of Stofas landsdcekkende indk0bsaftale, hvilket bevirker at WebTV, VcelgSelv
og de interaktive SmortTV tjenester bortfalder eller reduceres.
Udbudsprisen pa de 3 programpakker fastholdes, mender foretages en vcesentlig reduktion i
betalingspligtigt indhold . Scerligt kanaler med sportsrettigheder vii vcere pavirket. Bestyrelsen kan
ikke pa forhand oplyse indholdet of programpakkerne, do det vi f vcere genstand for en konkret
forhandling.
Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl . kontingent og afgifter, vii i 2018 vcere fastholdt- og i stedet
fjernes en rcekke betalingspligtige tv-kanaler:
•Grundpakken
•Mellempakken
•Fuldpakken

169 kr. pr. maned
37 4 kr. pr. maned
535 kr. pr. maned

