
Forslag 1: Kontingent og tilslutningsafgift

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret for 2020 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 – svarende til 39 kr./måned
• Tilslutningsafgiften udgør 0 kr. inkl. moms og er en engangsydelse. 

Programafgift

Bestyrelsen har valgt for 2020 fortsat at indgå i den fælles programforhandling med de øvrige 
antenneforeninger, der modtager signal fra Stofa. Programsammensætningen tager udgangspunkt 
i en fælles undersøgelse foretaget af Wilke. I år er undersøgelsen gennemført i samarbejde med 
Stofa og øvrige antenneforeninger.

Det er fortsat priserne på sportsrettigheder der driver prisstigningerne på tv-pakkerne. I efteråret 2019 
kunne man i dagspressen læse om en konflikt mellem firmaet Discovery Networks og udbyderen 
Yousee. Bestyrelsen har vurderet at Discovery Networks fortsat skal være en del af udbuddet, idet 
bl.a. sportsindholdet på de 11 tv-kanaler forsat vægtes højt i brugerundersøgelserne.

Overordnet er det bestyrelsen opfattelse at den nuværende programsammensætning tilfredsstiller 
de fleste medlemmers behov, hvorfor der alene foretages minimale justeringer i udbuddet. 

24 Nordjyske udgår idet kanalen ophører med at sende, og Xee dækker de tabte fodbold 
rettigheder hos primært Discovery Networks.  DR lukker ligeledes til nytår, som en del af 
medieforliget, flere traditionelle tv- kanaler (DR3, DR K & DR Ultra) for at fokusere mere på streaming.

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),

•Xee bliver ny kanal i Mellempakken og Fuldpakken og sender Premier League
•24 Nordjyske, DR 3, DR K og DR Ultra udgår af Grundpakken eftersom de er ophørt med at sende
•Mulighed for at leje den nye Stofa tv-boks (AndroidTV) til bare 30 kr./md.

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2020 udgøre:

•Grundpakken 199 kr. pr. måned 
•Mellempakken 439 kr. pr. måned
•Fuldpakken 599 kr. pr. måned

Forslag 2B (alternativ):

Foreningen udtræder af Stofas landsdækkende indkøbsaftale, hvilket bevirker at WebTV, VælgSelv
og øvrige digitale tjenester bortfalder eller reduceres. Foreningens medlemmer får ej adgang til den 
nye Stofa tv-boks.

Programpakkernes priser fastsættes til Stofas landsdækkende priser for kunder uden for antenne-

foreningernes særlige prisaftaler. Indholdet af tv-pakkerne fastsættes efter en konkret forhandling 
mellem bestyrelsen, Stofa og rettighedshaverne. Xee bliver ikke en del af udbuddet.

Den samlede udgift for tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter, vil i 2020 udgøre:

•Grundpakken 274 kr. pr. måned
•Mellempakken 469 kr. pr. måned
•Fuldpakken 629 kr. pr. måned



Hvad sker der med kanal indholdet?*

o Xee bliver ny kanal i Mellem Pakke og Stor Pakke

o DR3, DRK, DR Ultra lukker som flowkanaler og stopper med at sende 2. januar, 

men kanalerne genopstår som streaming indhold på DR.TV (også hos Stofa)

o Den nye TV-kanal fra TV2 som kommer til at hedde TV 2 Sport X, bliver også en del af 

Stofas udbud fra 2020 – men kun i FritValg og VælgSelv – ikke i de faste tv pakker

*) Såfremt bestyrelsens forslag 2A vedtages af generalforsamlingen. Xee vil blive en del af udbuddet allerede fra 18. december 2019. Som en del af 

medieforliget er det besluttet at Danmarks Radio lukker flere traditionelle tv-kanaler (DR 3, DR K & DR Ultra) med virkning fra 2. januar 2020. 

Tilbudet på HBO Nordic ved oprettelse af tv-boks gælder til og med april 2020. Opsigelsesvarsel 30 dage. Forudsætter abonnement på Stofa Tv-boks. 

Gratisperioden på HBO Nordic abonnementet gælder i 6 måneder. Efter 6 måneder er prisen 89 kroner pr. måned, medmindre abonnementet opsiges 

forinden. Priser og vilkår fremgår af www.stofa.dk.


