
Forslag 1: Kontingent og tilslutningsafgift

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret for 2019 og at normalprisen for 

tilslutningsafgiften fastholdes suspenderet frem til udgangen af 2020, således at tilslutning til 

fællesantenneanlægget forbliver gratis i det kommende år.

 Kontingent udgør 468 kr. inkl. moms årligt

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

Programafgift

Bestyrelsen har i 2017 gennemført en vejledende programafstemning i samarbejde med Jysk 

Analyse, ligesom foreningens medlemmer også indgår i Stofas årlige rundspørge. 

Bestyrelsen har valgt for 2019 at indgå i den fælles programforhandling med de øvrige 

antenneforeninger, der modtager signal fra Stofa. Dette for at opnå den bedst mulig pris og vilkår 

for medlemmerne. Som et helt nyt tiltag vil medlemmer med fuldpakken ligeledes få adgang til 

streaming indhold fra TV2 Play, når man i forvejen har købt adgang til samtlige tv-kanaler fra 

TV2 Danmark. 

Prisstigningerne fra leverandørerne udgør i år 4% i gennemsnit, hertil kommer øgede omkostninger til 

digitale tjenester og KODA/CopyDan.

Forslag til kontingent, tilslutnings- og

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

Forslag 2A:

Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer, som er en del af Stofas foreningspakker 

(der findes en komplet programoversigt i kompendiet),

•Kanal 4 flyttes fra Mellempakken til Grundpakken

•Paramount Network (tidl. Comedy Central), som er en underholdningskanal flyttes til Grundpakken

•Disney Junior & Nickelodeon Junior, som er 2 børnekanaler, tilføjes til Fuldpakken

•Medlemmer med Fuldpakken får yderligere adgang til TV2 Play som en del af abonnementet

•Alle medlemmer får adgang til Nick+, Disney Xtra & NatGeo arkivtjenester* på tv-boks og/eller WebTV

•Alle medlemmer får adgang til MyMTV streaming musiktjenesten

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2019 udgøre:

Grundpakken 199 kr. pr. måned 

Mellempakken 399 kr. pr. måned

Fuldpakken 575 kr. pr. måned

*) Kræver abonnement på en tv-pakke der indeholder den adgangsgivende tv-kanal

Forslag 2B (alternativ):

Foreningen udtræder af Stofas landsdækkende indkøbsaftale, hvilket bevirker at WebTV, VælgSelv

og de interaktive SmartTV tjenester bortfalder eller reduceres. Foreningens medlemmer får ej adgang 

til TV2 Play, Nick+, Disney Xtra eller NatGeo arkiv tjenester.

Programpakkerne reguleres alene med de almindelige prisstigninger fra program leverandørerne, og 

korrigeres for mængderabatter. Indholdet af tv-pakkerne fastholdes uændret, dog udgår TV3 Puls

som foreningen ikke længere vil have rettigheder til at vise.

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2019 udgøre:

Grundpakken 236 kr. pr. måned

Mellempakken 426 kr. pr. måned

Fuldpakken 622 kr. pr. måned


