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TV 2 byder på masser af kvalitetsfjernsyn for
hele familien, hver dag hele året – både hvis du
er til gode film uden reklamer, nyheder døgnet
rundt, vanvittig dansk comedy og god gedigen
underholdning med sang og musik.
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Velkommen til et nyt GVD år

Sommerferien er bag de fleste af os og bestyrelsen i GVD
Antenneforening trækker igen i arbejdstøjet.
Inden vi ser os om er det tid til generalforsamling i GVD
og i år skal vi have fastlagt hvilke kanaler, der skal være i
de 2 pakker GVD tilbyder. Derfor afholder vi en vejledende
undersøgelse for at se hvilke kanaler medlemmerne
foretrækker. Midt i dette blad finder du undersøgelsen. Følg
vejledningen og sørg for at sende ind, så din indflydelse gør
sig gældende.
På generalforsamlingen besluttes også hvor stor
programafgiften bliver for det kommende år. Denne afgør
jo hvor mange kanaler vi kan købe ind. Betalingskanalerne
stiger støt år for år, og skal vi bevare samme kanaludbud
som hidtil må programafgiften stige. Ellers sker det samme
som sidste år. Den ”yderste” kanal tages af, hvilket var
Canal 9.
Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at møde op på årets
generalforsamling og gøre deres indflydelse gældende.
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Ellers gør andre det for jer.

.... og der er også noget for dig på
DANMARKS SPORTSKANAL

Bestyrelsen

tv2sport.dk
John Kronborg
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Frederik H. Havemann
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Du får det bedste og bredeste udvalg
af danske og internationale sportsbegivenheder, og der er noget for
enhver smag - fra fodbold, håndbold, ishockey og motorsport til
badminton, tennis, golf og meget
mere. Med over 6.000 timers sport
om året, heraf mere end 2.000 timer
live, er TV 2 SPORT ikke til at
komme udenom, hvis
du elsker sport.

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Hvorfor koster det penge
at skifte tv-pakke?
Ånderne vender tilbage

For kun 9,04 kr.
/md/husstand får du bl.a.:

GVD Antenneforening har historisk set kun tilbudt
medlemmerne én programpakke, for at stå stærkest overfor
programselskaberne i forhandling. I efteråret 2010 begyndte
foreningen dog at tilbyde sine medlemmer mulighed for at
vælge mellem to programpakker, henholdsvis Grundpakken
(Pakke 1) og Fuldpakken (Pakke 2). På nuværende tidspunkt
har ca. 800 medlemmer benyttet sig af denne mulighed.

Hvad sker der når et medlem ønsker at skifte tvpakke?
1.

Udover de to programpakker, er det også muligt at fravælge
alle tv-kanalerne – det kan sammenlignes med et passivt
medlemskab. Har du valgt at få afbrudt din tilslutning kan
du nemlig altid blive gentilsluttet for et mindre gebyr, idet
tilslutningen og medlemskabet følger ejendommen. Du
skal altså ikke betale fornyet tilslutningsafgift, men blot
betale de omkostninger foreningen har i forbindelse med
gentilslutning af din bolig.

For lækker til love

2.

3.

4.

Hells Kitchen

Stem på

TV3 PULS

Kvalitetsunderholdning 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

Vi møder ofte spørgsmålet ”Hvorfor skal der
betales gebyr? I trykker vel bare på en knap på
computeren på kontoret!”.

En stemme på TV3 PULS er et ”Ja, tak” til fede film, prisbelønnede serier og
livsstilsprogrammer for hele familien. Kort sagt god underholdning! HUSK at
stemme på TV3 PULS i GVD Antenneforening – valget er dit!

5.

6.

7.

Nej, desværre ynder vi at sige. Havde vi den mulighed ville
vores hverdag være meget lettere. Et pakkeskifte udløser en
række praktiske opgaver, hvor der både anvendes tekniker
tid og materialer, og gebyret skal dække de omkostninger
der er forbundet med dette.

Husk at stemme! Se mere på www.gvd.dk
30822_Kabel_annoncer_176x250_master.indd 1

Normalt koster det et gebyr på 450 kr. uanset om man
skifter pakke eller ønsker passivt medlemskab. Der er dog
særlige regler for nye lejere i de boligforeninger hvor GVD
har en kollektiv aftale – her kan man ved indflytning frit
vælge tv-pakke uden gebyr. Pakkevalgskortet skal være
foreningen i hænde senest 14 dage efter indflytning, ellers
opkræves der tillige gebyr.

Et medlem kontakter kontoret telefonisk, pr. e-mail eller
ved personlig henvendelse
Oplysningerne i medlemskartoteket tilrettes af
bogholderen, således at fremtidige automatiske
opkrævninger passer til pakkevalget.
Der udarbejdes en økonomisk opgørelse til
medlemmet, hvori der indregnes pakkeskiftsgebyr
og der tages hensyn til det kontingent der eventuelt
allerede er betalt.
Der oprettes en elektronisk overførsel, fremsendes en
check eller et indbetalingskort på restbeløbet.
Rekvisition på selve det fysiske pakkeskifte udarbejdes,
og lægges ind i vores ressourceplan for vores kørende
teknikere.
En tekniker fra GVD eller et af vores servicefirmaer
kører ud til den pågældende adresse, udmåler
den korrekte stikledning og monterer et filter på
stikledningen. Filteret er specielt for den programpakke
medlemmet ønsker at betale for.
Teknikeren gennemgår for eventuelle fejl, efterspænder
og kontrollerer de øvrige abonnenters tilslutning til
anlægget.

16/06/11 14.01
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Sæt

Nyheder

ud for 24NORDJYSKE

Riposten

Alle dage

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

Riposten er 24NORDJYSKEs sportsmagasin som hver
mandag eftermiddag, bringer dig tættere på den
nordjyske idræt. Vi kommer rundt om alle idrætsgrene
- små som store.

Se med, når Jimmy Essendrop Støvring tager i
praktik og besøger spændende steder, med udgangspunkt i Nordjylland. Vi giver dig et kig ind bag
murene der, hvor man normalt ikke kan komme ind.

Bif & Co.

Morten Kok

Vin med la Cour

Torsdag

la Cour

Jimmy E. Støvring

Lone Hejlskov

Max Melgaard

Lars Borberg

Sæt X ud for 24NORDJYSKE på stemmesedlen, så
du kan se nordjyske nyheder når du har tid.
Som noget nyt kan du få sølvmedlemsskab i NORDJYSKE Fordele når du
har 24NORDJYSKE i pakken. Se nyheder fra 24NORDJYSKE - på webtv via
www.24nordjyske.dk - hele sommeren, helt gratis.

Husk at stemme! Se mere på www.gvd.dk
30822_Kabel_annoncer_176x250_master.indd 2

16/06/11 14.01

Lørdag

Morten Kok er klar hver lørdag med inspiration til
spændende madlavning fra både ind- og udland. Få
gode tips og opskrifter.

24NORDJYSKE sender nyheder, vejrudsigt og aktuelle magasinprogrammer
fra hele den nordjyske region - 24 timer i døgnet.

Viasat History er en af Viasats 6 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle,
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. HUSK at
stemme på kanalerne i GVD Antenneforening – valget er dit!

Tirsdag

Følg med i den regionale nyhedsstrøm, når vores fire
nyhedsværter Lone Hejlskov, Pia Haugaard, Jakob K.
Bjerregaard og Henrik Smidt, dagen igennem, sidder
klar med den seneste nyhedsopdatering.

Hver torsdag eftermiddag kan du i Bif & Co. se og
høre vores tre filmanmeldere, Max Melgaard, Lars
Borberg og Bent Stenbakken, anmelde ugens aktuelle
biograffilm.

6 kanaler
KUN 7,44 kr.
md./husstand

24 i praktik

Mandag

Bent Stenbakken

Søndag

Vin er en del af mange nordjyders dagligdag, men vin
er også en hobby - måske endda en passion for nogle. I
programmet tester vi vin, giver gode råd og foreslår vin
til maden. Vi rejser ud og ser, vinen bliver fremstillet.

Jakob K. Bjerregaard

Morten Kok

Pia Haugaard

Henrik Smidt

Hvad er IP telefoni?
Telefoni i den billige ende

GVD Antenneforening har indgået en samarbejdsaftale
med Stofa om levering af IP-telefoni til de medlemmer
der i forvejen er tilsluttet internettet fra GVD. Samarbejdet
giver mulighed for uanset hvilket telefoni abonnement man
vælger, at tale gratis til alle Stofas kunder i Danmark.
For at kunne modtage telefoni fra GVD, er det nødvendigt
at man har det nyeste modem. Har du allerede trådløs
eller en 10, 25 eller 50 Mbit/s forbindelse, har du allerede
modemmet installeret. Læs mere på www.gvd.dk eller
besøg butikken på Thorndahlsvej og prøv det selv.

Hvad er bredbåndstelefoni, IP Telefoni og VoIP?
Bredbåndstelefoni, IP Telefoni, VoIP (Voice over IP) - kært
barn har mange navne. Disse begreber dækker alle over
det samme: At kunne føre en telefonsamtale over en
bredbåndsforbindelse.
Telefoni fra GVD er et billigt alternativ til din fastnettelefon.
Telefontrafikken ledes gennem din bredbåndsforbindelse
fra GVD i stedet for telefonledningerne. Ellers fungerer
alt fuldstændig som du er vant til, når du ringer op eller
modtager opkald.

Stiller det krav til mit bredbånd?
Det eneste krav der er for at få telefoni fra GVD, er at du
også modtager bredbånd fra GVD. Der er ingen krav til
hastighed, ligesom den heller ikke påvirkes, når du taler i
telefon og er på nettet samtidig.
Inden du bestiller Bredbåndstelefoni, er der nogle
ting, du bør være opmærksom på. Har du f.eks. alarm,
nødkaldsanlæg eller fax, kan vi af tekniske årsager
ikke garantere, at de fortsat vil virke, kontakt dit
alarmselskab for yderligere hjælp. Ønsker du at kunne
bruge bredbåndstelefoni via dine eksisterende telefonstik

kræver det, at du får en tekniker ud og laver indgreb i din
faste telefon installation. Ved brug af din eksisterende
faste installation vil det ikke være muligt at have anden
telefonudbyder tilsluttet denne.

Er talekvaliteten lige så god som ved fastnet
telefoni?
Ja, med den løsning GVD lancerer, er det tæt på umuligt at
høre forskel, sammenlignet med almindeligt fastnet.

Hvis jeg køber bredbåndstelefoni, skal jeg så
fortsat have et fastnetabonnement?

Hvis du har valgt nummerportering som vil sige at du
vil beholde dit gamle telefon nr., kan vi ikke udføre
en installation af Telefoni før nummerporteringen er
gennemført, da dette vil resultere i, at din nuværende
telefoniløsning ikke vil virke.

Hvor lang tid tager det at få overført mit
nuværende telefonnummer?
Det tager ca. 30 dage fra du har sendt den udfyldte
fuldmagt retur. Du vil modtage besked med datoen via mail,
samt fra din nuværende teleudbyder.

Nej, du behøver ikke have et traditionelt
fastnetabonnement, når du har bredbåndstelefoni.

Kan man bruge trådløse telefoner, når man får
telefoni ved GVD?

Kan jeg beholde mit nuværende telefonnummer?

Du kan godt bruge trådløse telefoner, når du får telefoni fra
GVD. Du tilkobler blot tlf. basen bag på modemet. Tilslut
telefonen til ”Port 1”.

Du kan altid vælge at beholde dit nuværende
telefonnummer, når du skifter til Telefoni fra GVD.
Vælger du at overføre dit nuværende nummer til dit GVD
abonnement, modtager du et midlertidigt nummer, som du
kan bruge indtil overførselen af dit nuværende nummer er
gennemført. Hvis du bestiller en overførsel af dit nuværende
nummer til GVD, sender vores telefonioperatør, Stofa,
dig en blanket, som du skal udfylde og returnere til Stofa.
Blanketten er også din opsigelse af dit telefoni abonnement
hos din nuværende udbyder, så du skal ikke selv opsige dit
abonnement

Hvor mange telefoner kan jeg sætte til?
Der er to udgange på dit modem. De er begge farvet
lysegrå, så de er lette at genkende. I første omgang vil
alene ”Port 1” være aktiv når du bestiller telefoni fra GVD.

Det er normaltvis muligt at tilsluttte op til 3 almindelige
fastnettelefoner, dette kan dog variere alt efter telefonernes
specifikationer. Der kan også vælges, at man vil føre
installationen til sin eksisterende installation og derved få
sin nuværende installation til at virke som det gjorde under
fastnet tilslutningen.

Skal min pc være tændt for at jeg kan bruge
telefoni?
Din pc skal ikke være tændt for du kan bruge GVD Telefoni.
Der skal dog være strøm til modemmet.

STofa
g
numm iver gratis
e
frem t rportering
il 10. o
ktobe
r

Skal jeg selv opsige mit nummer ved min
nuværende udbyder, hvis jeg ønsker at overføre
nummeret til GVD?
Du skal ikke selv opsige dit nummer, idet GVD gør det for
dig. Dog skal du opsige tillægstjenester, hvis du har nogen
ved din nuværende udbyder.

IP telefoni
Forbrugsafregnet
Abonnement

20 kr.

Fastnet

Fastpris (fastnet)
Mobil

Minut

Opkald

Minut

Opkald

0,20 kr.

0,25 kr.

1,00 kr.

0,25 kr.

Abonnement

65 kr.

Fastnet

Mobil

Minut

Opkald

Minut

Opkald

0,00 kr.

0,00 kr.

1,00 kr.

0,25 kr.

Oprettelse: 299 kr.
Nummerportering: 199 kr.
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Caroline Wozniacki er Danmarks største sportsstjerne
- derfor topper seertallene, hver eneste gang
tennisdronningen skal i kamp om sin første Grand Slam-titel.
Eurosport og Eurosport 2 viser i nærheden af alle Carolines
kampe jævnt fordelt på de to kanaler, så seerne aldrig
snydes for danskerens anstrengelser på enten hardcourt,
grus eller græs.

fokus på
danske
stjerner
Danskerne vil se Caroline
Wozniacki, de danske
stjerner i Bundesligaen samt
de danske hold og ryttere i
årets mange store cykelløb

Begge kanaler viser således alle de store WTA-turneringer
samt tre af de fire Grand Slams. Ved Australian Open,
French Open og US Open får seerne derfor også mulighed
for at følge verdens bedste mandlige tennisspillere som fx
Nadal, Federer og Djokovic.
Den tyske Bundesliga har de seneste år positioneret sig
som Europas næststørste liga efter den engelske Premier
League. Økonomisk og tilskuermæssigt er Bundesligaen
dog rykket forbi den engelske liga, hvilket betyder, at
man de kommende år vil se mange flere af de aller
største stjerner på tysk grund. Med over 42.000 tilskuere
i gennemsnit pr. kamp i Bundesligaen er rammerne for
fodbold det ypperste, man kan følge i fodboldverdenen.
De største danske profiler har i mange år slået deres
folder i Bundesligaen, og man kan pt. følge bl.a. Simon
Kjær i Wolfsburg og William Kvist i Stuttgart samt det unge
stortalent Nicolai Jørgensen i Leverkusen.
Bundesligaen dækkes eksklusivt på Eurosport 2 med 5 LIVE
kampe hver uge - bag mikrofonen sidder eksperter som
Bjarne Goldbæk, Mark Strudal og Thomas Rasmussen.

mange cykelløb, som vises hele året rundt. Eurosport og
Eurosport 2 er med ved bl.a. Forårsklassikerne, Giro d’Italia,
Tour de France og Vuelta â Espana, og Thomas Bay bakkes
her op af Jakob Piil og Leif Mortensen. Fokus er således
på det danske hold Saxo Bank Sungaard samt de mange
danske ryttere i feltet. Eurosport og Eurosport 2 er således
de danske kanaler, som viser aller flest cykelløb hele året
rundt.
Begge kanaler var også de eneste, der viste samtlige 24
timer fra Le Mans - denne gigant-begivenhed med hele
Danmarks Tom Kristensen er samtidig også et af årets
allerstørste højdepunkter på kanalerne. Desuden dækker
begge kanaler fra store løb som WTCC, Superbike, Le Mans
Series og Renualt World Series.

På Eurosport og Eurosport 2 byder efteråret
på bl.a. US Open, flere WTA-turneringer + WTA
Championship, Bundesliga, EM-kval. (fodbold),
Vueltaen, VM i cykling i Danmark, Snooker,
American Football, Vintersport...
Eurosport og Eurosport 2 er det makkerpar, som leverer
international sportsindhold til Danmarks sportsseere, der vil
underholdes af en bred vifte af sportsgrene samt de største
begivenheder, som atleter verden over repræsenterer.
STEM derfor på Eurosport og Eurosport 2, hvis du ønsker
masser af topsport i din kanalpakke!
Eurosports kanaler informerer også seerne om de største
begivenheder på Eurosport Danmark på Facebook

Lance Armstrongs tidligere holdkammerat på landevejene,
Thomas Bay, er Eurosports mand bag mikrofonen ved de

Eurosport og Eurosport 2
viser det hele!
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

copydan & koda
- Hvad er det?

På kontingentopkrævningen fra GVD antenneforening er der to
særskilte poster med teksten ”Copydan og Koda”. Kontoret får en del
henvendelser fra medlemmer, der gerne vil vide hvad det betyder og
hvad pengene skal bruges til
Copydan

Beregning af priserne

Når man udsender radio- og tv-kanaler kræver det, at der
foreligger tilladelse fra samtlige rettighedshavere. Det kan
være forfattere, producenter, komponister, tv-stationer,
skuespillere m.v.
Disse mange forskellige grupper rettighedshavere stiftede
derfor i 1985 organisationen Copydan, som varetager de
ophavsretlige interesser.

Copydan udarbejder hvert år en liste over hvilke kanaler,
der er omfattet af ordningen, og hvor megen afgift der skal
betales for dem.

Det er radio- og tv-kanaler fra vore nabolande, europæiske
kanaler og ”etniske” kanaler, der er omfattet af ordningen.

KODA
Koda står for KOmponisterne i DAnmark, og varetager
ophavsrettighederne for komponister, forfattere og
musikforlæggere, når deres musikværker spilles i radio
eller tv. Det er ikke sikkert man tænker over det, men
der produceres kun sjældent et tv-program, hvor der
ikke indgår musik – enten som direkte indslag eller som
underlægningsmusik.

Afgiftens størrelse afhænger bl.a. af hvor megen musik, der
spilles på kanalen.
Denne prisliste gør det muligt for antenneforeningerne
at beregne, hvor stort et beløb, der skal opkræves hos
medlemmerne.

I GVD vil der i år 2011 blive opkrævet 275kr. for
den lille programpakke og 377 kr. for den store
pakke.
De opkrævede beløb sendes så videre til Copydan, som
sørger for, at fordele dem til rettighedshaverne.
I det daglige letter det arbejdet hos antenneforeningerne,
at ophavsrettighederne for så mange kanaler er samlet hos
Copydan og Koda. Så slipper man for at skulle indgå aftaler
med hver enkelt kanal.

6 kanaler
KUN 7,44 kr.
md./husstand

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
Viasat Explorer er en af Viasats 6 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle,
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. HUSK at
stemme på kanalerne i GVD Antenneforening – valget er dit!

Husk at stemme! Se mere på www.gvd.dk
30822_Kabel_annoncer_176x250_master.indd 4
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gvd opsætter el-målere i
anlægget

I foråret har GVD i samarbejde med installatørfirmaet
StepTech været i fuld gang med at montere el-målere
i samtlige af foreningens tv-skabe med tilslutning til
elnettet.
I alt har der været tale om 83 skabe i forsyningsområdet.
Hovedparten af fællesantenneanlægget fjernforsynes via
foreningens egne kabler, men da fjernforsyningen har en
begrænset rækkevidde på grund af belastningen tilsluttes
anlægget til el-nettet forskellige steder i området.
Vi har enkelte steder været nødsaget til at skifte
eksisterende skabe til et større, eller sætte en et mindre
skab i umiddelbar nærhed af vores eksisterende anlæg.
Måske har du oplevet at der nær din bopæl har været gravet
op, og efterfølgende påsat et gult skilt fra elforsyningen på
tv-skabet?

Hvorfor er det nu nødvendigt at opsætte el-målere?
I forbindelse med ændring af de tilslutningsvilkår for
umålt strøm der har været gældende mellem GVD
Antenneforening og Himmerlands Elforsyning, ville det blive
væsentligt dyrere for foreningen at indkøbe den nødvendige
strøm på denne måde. Indtil ændringen har vi betalt efter et
estimat af forbruget, hvorimod de nye vilkår kræver at vi skal
betale efter maksimalt forbrug.
Det fleste steder forbruger fællesantenneanlægget alene
ca. 40 - 50% af den maksimale kapacitet. Vi ville derfor efter
de nye vilkår skulle afregne for mere end dobbelt så mange
kilowatt timer end vi rent faktisk forbruger. I vores tilfælde
taler vi i omegnen af en halv million kroner.
Vi har derfor valgt at lade anlægget overgå til målt strøm,
i forbindelse med at Himmerlands Elforsyning har idriftsat
fjernaflæsning. Det siger sig selv at fysisk aflæsning af 83
el-målere mindst én gang om året ville blive en bekostelig
affære.

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Hvordan er det foregået og hvad betyder det for
dig som medlem?
El-måleren som vi anvender, er fuldstændig mangen
til den du har i dit hus eller lejlighed, hvis den er blevet
skiftet til den nye digitale udgave. Vi betaler derfor nu
alene for den mængde strøm vi rent faktisk forbruger til at
drive forstærkerne i anlægget, der bringer tv- og internet
signalerne frem til din bopæl.
Et af vores fokusområder hos GVD er driftsstabilitet og
oppetid. Vi overvåger konstant anlægget automatisk, og
udbedre mange fejl førend du som medlem når at opdage
dem i form af f.eks. forringet billedkvalitet. Det har derfor
været vigtigt for os, at også dette projekt har haft minimal
påvirkning af medlemmernes leverance. Vi har derfor
anvendt en benzin-dreven generator til at levere strøm,
mens der har været arbejdet på el-nettet. Afbrydelserne har
derfor alene været af op til 5 minutters varighed.

Hvad er den økonomiske konsekvens?
Vi indkøber i dag i omegnen af 600.000 kWh på årsbasis
hos Energi Nord, hvorfor påvirkningen af de nye vilkår er
ganske markant. Ved overgangen til målt strøm udfærdiges
en opgørelse, hvorfor det tydeligt vil ses i årets regnskab
indkøb af el større end beregnet. Budgettet vil i løbet af de
kommende år blive korrigeret, når vi har et endeligt billede
af hvor meget strøm der rent faktisk anvendes.
Investeringen i form af opsætning af el-målere forventes
at have en tilbagebetalingstid på 2-3 år, hvilket er fornuftigt
set i lyset af at vi forventer at energipriserne stiger og vi
kun fremadrettet vil bruge mere og mere strøm i takt med
at anlægget udbygges med nye forsyningsområder og
yderligere tjenester.

6 kanaler
KUN 7,44 kr.
md./husstand

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
Viasat Nature er en af Viasats 6 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle,
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. HUSK at
stemme på kanalerne i GVD Antenneforening – valget er dit!

Husk at stemme! Se mere på www.gvd.dk
30822_Kabel_annoncer_176x250_master.indd 3
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canal +

- følg de største stjerner i de bedste film på CANAL+
I september og oktober kan du glæde dig store filmoplevelser med
noget for hele familien:

Ik ebu
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vejledende

programafstemning
Velkommen til GVD Antenneforenings vejledende kanalundersøgelse 2011.
I henhold til de nye vedtægter ønsker bestyrelsen at få et overblik over hvilke kanaler medlemmerne
ønsker fra 1. januar 2012. For at kunne sammensætte de bedste pakker, vil vi gerne vide hvilke
kanaler I helst vi have.
Derfor vil vi gerne have, at I på de følgende to sider, afkrydser de kanaler I helst vil modtage fra GVD
Antenneforening.
CANAL+ First
lørdag den 10. september kl. 21.00
Inception
– en film der vender op og ned på alt!

CANAL+ First
lørdag den 24. september kl. 21.00
Knight and Day
– Cruise og Diaz i actionbrag

Ved hjælp af tophemmelig teknologi kan tyven Dom Cobb
trænge ind i andres drømme og udtrække ideer fra deres
natlige hjernespind. Men på sin seneste opgave bliver han
hyret til at gøre præcis det modsatte. Cobb skal plante en
idé i hjernen på forretningsmanden Saitos rival, Fischer.
Drømmetyven indrullerer et helt hold af hjælpere til
missionen, som naturligvis er endnu mere kompliceret, end
den lyder ...

I actionkomedien ’Knight & Day’ er Tom Cruise og Cameron
Diaz på flugt fra CIA-agenter og våbenbaroner i en verden
fuld af bedrag og skiftende alliancer, hvor ingen - ikke
engang dem selv - er hvem de udgiver sig for.

Vi bruger jeres svar til at sammensætte de pakker som I kan vælge mellem fra 2012.
Man kan stemme på lige så mange kanaler, man ønsker. Vi har ikke sat begrænsning på antallet af
kanaler, man kan stemme på, fordi både børn, unge og voksne i husstanden skal have mulighed for
at være med.
Hvis der stemmes på samtlige kanaler bliver alle kanaler stillet lige, og dermed får stemmesedlen
ikke nogen betydning.
Det er en god idé at lægge mærke til, hvor meget der skal betales for de kanaler, man ønsker, så det
samlede beløb ikke overstiger det, som man er villig til at betale.
PS: Læg mærke til at TV2 Danmark fra 1. januar 2012 bliver til en betalingskanal.
Denne stemmeseddel er kun gyldig, hvis den returneres senest den 26. september 2011.
Stemmesedlen tages ud af bladet og sendes til Jysk Analyse, der foretager optællingen.
Portoen er betalt.
På forhånd tak.
Bestyrelsen
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CANAL+ First
fredag den 16. september kl. 21.00
The American
– George Clooney som lejemorder

CANAL+ First
lørdag den 1. oktober kl. 19.20
Up
– eventyrlig animationsfilm for hele familien

Jack er lejemorder og trænger til en pause efter et blodigt
job i Sverige. Han slår sig midlertidigt ned i en italiensk
landsby, hvor han tager begynder at konstruere et våben
for den mystiske Mathilde. Jack nyder sit nye liv, og det
lokale samfund. Men for en lejemorder er det ikke ufarligt at
sænke paraderne.

Carl Fredricksen, en 78-årig ballonsælger, er i sit livs efterår
og opfylder en livslang drøm om det store eventyr, da han
binder tusinder af balloner fast til sit hus og sætter kursen
mod Sydamerikas eventyrlige vildmarker. Først da det er alt
for sent, opdager han, at han har en blind passager med på
rejsen.

Vejledende programafstemning 2011

Beskrivelse

National - blandet program
Blandet program
Blandet program
Blandet program
Underholdning/Nyheder
Blandet program
National - blandet program
Blandet program
Blandet program
Blandet program

National - blandet program
National - blandet program
Underholdning

Sportsprogram
Sportsprogram
Sportsprogram
Sportsprogram
Sportsprogram
Sportsprogram
Hestesport
Sportsprogram
Sportsprogram

Engelsksprogede nyheder
Engelsksprogede nyheder
Arabisk nyhedskanal
Engelsksprogede nyheder
Engelsksprogede nyheder
Engelsksprogede nyheder
Finansnyheder
Nyhedsprogram
Lokale nyheder

National - blandet program
National - blandet program
National - blandet program
Underholdning

Musikprogram
Musikprogram
Musikprogram
Musikprogram
Musikprogram

Italiensk national - blandet program
Spansk national - blandet program
Fransk national - blandet program
Tysk/fransk kunst og kulturprogrammer
Tysk national - blandet program

Madprogram
Underholdning - film
Underholdning
Underholdning - action

Naturprogram
Dokumentar
Natur/dokumentar
Natur/dokumentar
Natur/dokumentar
Natur/dokumentar
Natur/dokumentar
Naturprogram
Underholdning
Dokumentar
Rejseprogram
Ekstreme oplevelser
Dokumentar

Danske programmer og film
Lokal-tv
Lokal-tv
Danske programmer og film
Underholdning
Film, serier, sport
Underholdning
Film
Underholdning
Underholdning
Film, serier, sport
Underholdning, film, serier
Underholdning, serier, lokalnyt

Tegnefilm
Tegnefilm
Tegnefilm
Tegnefilm
Tegnefilm
Børneprogram

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år

kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

Samlet
pris
kr. 670

57
57
23
53
127
46

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8

104
61
276
456
34
38
34
37
97

42
49
49
38
38
42
42
218
162

8
8
8
8

68
46
8
49
8

8
8
Gratis
8
8

42
68
82
91

70
64
127
55
55
55
53
42
61
55
42
46
49

*158
8
8
157
162
247
172
109
239
370
322
116
157

Pris/år

X

Ja

limkant - fugt med vand

* TV2 Danmark bliver en betalingskanal fra den 1/1 2012 og det forventes at den kommer til at koste 158 kr. om året

Stemmesedlen sendes til Jysk Analyse A/S senest den 26. september 2011

ARD
RTL
RTL 2
SAT 1
ZDF
NTV
NDR
N3
Pro Sieben
Vox

Tysk

SVT 1
SVT2
TV 4

Svensk

Eurosport
Eurosport 2
Canal 9
TV2 Sport
Motors TV
ESPN America
DanToto
ESPN Classic
Viasat Golf

Sport

BBC World News
CNN
Al Jazeera
CNBC Europe
Euronews
Sky News
Bloomberg Television
TV2 News
24 Nordjyske

Nyheder

NRK 1
NRK 2
NRK 3
TV2 Norge

Norsk

MTV Danmark
Vh1 Denmark
Mezzo
Voice Tv
VIVA

Musik

Rai Uno
TVE Internacional
TV5 Monde
Arte
3sat

Kultur & Sprog

BBC Lifestyle
BBC Entertainment
Silver
Showtime

Engelsksproget underholdning

Animal Planet
BBC Knowledge
Discovery Channel
Discovery World
Discovery Science
Discovery Travel and Living
National Geographic Channel
National Geographic Wild
Nature & Crime og Playboy
The History Channel
Travel Channel
Viasat Explorer/Spice
Viasat History

Dokumentar & Natur

TV2 Danmark - betalingskanal fra 2012
Aalborg +
GVD Lokal TV
DK4
Kanal 4
Kanal 5
TV2 Charlie
TV2 Film
TV2 Zulu
TV3
TV3+ (kræver TV3)
TV3 Puls (kræver TV3)
6’eren

Dansk

Cartoon Network
TCM
Disney Playhouse (kræver Disney & XD)
Disney XD (kræver Disney)
Disney Channel
Nickelodeon

Børn & Ungdom

Lovpligtige danske programmer (DR 1, DR 2, DR Ramasjang) samt nye digitale
DR-kanaler incl. KODA / Copydanafgifter og vagtordning

Navn

Hvilke programmer
vil du gerne se?
Pakke 2 - Fuldpakken

Ved Ikke

kr.

kr.

kr.

Nej

Hvor meget

By:

Med venlig hilsen

GVD Antenneforening takker mange gange for din deltagelse i denne
undersøgelse, den medvirker til, at vi i fremtiden, også kan levere de
kanaler som ønskes på vores sendeflade.

Navn:
Adresse:
Post nr.: 		
Telefon:
Alder:

Jysk Analyse trækker lod om 5 kæmpe store Svampebob bamser, lige til
børneværelset. Vinderen får direkte besked. Medarbejdere hos GVD og
Jysk Analyse må ikke deltage i konkurrencen.

Farvelæg tegningen og vind din HELT egen
SvampeBob med GVD og Nickelodeon

Børnekonkurrence

Antal personer over 60 år		

Antal personer 46-60 år

Antal ældre tv i hustanden

Antal fladskærme i hustanden

Antal personer 10-25 år

Antal personer 26-45 år

Antal tv-apparater i hustanden

Antal personer under 10 år

For at vi kan sammensætte den bedste tv-pakke på baggrund af
dine ønsker, anfør da venligst antallet af personer og tv-apparater til
følgende kategorier.

kr.
Hvordan er din husstand sammensat?

					beløb i hele kr.

Ja 		

Der kommer flere og flere kanaler som man også kan modtage i High
Definition (HDTV). Vil du være villig til at betale ekstra for at modtage
flere HDTV kanaler?

Vil du gerne se mere HDTV?

Hvis der var op til 20 betalingskanaler i
Pakke 2 hvor meget var du så villig til at
betale i alt inkl. grundkontingentet?
					beløb i hele kr.

FULDPAKKEN

Hvis der var op til 10 betalingskanaler i
Pakke 1 hvor meget var du så villig til at
betale i alt inkl. grundkontingentet?
					beløb i hele kr.
Hvis der var op til 4 betalingskanaler i
Pakke 1 hvor meget var du så villig til at
betale i alt inkl. grundkontingentet?
					beløb i hele kr.

GRUNDPAKKEN

Grundkontingentet for at modtage TV dækker omkostningerne til drift
af anlægget inkl. KODA, CopyDan for DR1, DR2, DR HD, DR Kultur, DR
Update og DR Ramasjang. I alt beløber dette sig til kr. 670,- om året.

Hvor meget vil du betale for at se tv?

Pakke 1 - Grundpakken
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limkant - fugt med vand

limkant - fugt med vand

Hvilken tv-pakke har du i dag?

limkant - fugt med vand

w

w

Algade 31, 3. - 9000 Aalborg

Ik ebu
ke d
g ga
yl v
di e
g

Husk børne
nes
favoritter
Stem på
Nickelodeon

Jysk Analyse A/S
+ + + 20104 + + +
9993 Jylland USF B
som
Panda 11
u
F
g
20
Kun
fterår
e
e
i
r
e
s

i GVD

Vedtægter
- for gvd antenneforening
Definitioner, navn og formål
1. Definitioner

I disse vedtægter forstås ved:
1.1 Signalforsyningsbetingelser: Generelle vilkår for
modtagelse af signal fra antenneforeningen. Vilkårene
udarbejdes og opdateres løbende af bestyrelsen.
1.2 2/3’s flertal: Mindst 2/3-dele af foreningens medlemmer
stemmer for beslutningen. Såfremt beslutningen
ikke er vedtaget med 2/3-dele af foreningens
medlemmer, men dog vedtaget med 2/3-dele af de
fremmødte medlemmer, indkaldes en ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken beslutningen kan
vedtages med 2/3-dele af de fremmødte stemmer. Den
ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt
senest 30 dage efter den første generalforsamling, og
den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med
mindst 8 dages og højst 14 dages varsel og i øvrigt på
samme måde, som den ordinære generalforsamling, jf.
punkt 9.2.

2. Foreningens navn
2.1 Foreningens navn er Gug - Visse - Dall Antenneforening
(GVD).
2.2 Foreningen er medlemsejet og hæfter alene med sin
formue.

3. Foreningens hjemsted og virkeområde
3.1 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
3.2 Foreningens virkeområde er det sydlige opland til
Aalborg. Virkeområdets afgrænsning fastsættes til
enhver tid af bestyrelsen og skal omfatte det område,
hvor foreningen har etableret net eller planlægger at
etablere net.

4. Foreningens formål
4.1. Foreningens formål er at eje og drive
fællesantenneanlæg, med henblik på levering af TVog radioprogram-mer, samt internet forbindelser til
medlemmerne.
Foreningens virksomhed skal drives med respekt for
de til enhver tid gældende regler og love, fastsat af offentlige myndigheder.
4.2 Bestyrelsen kan iværksætte nye tjenester, relateret
til foreningens oprindelige formål. Disse tjenester
skal udbydes til medlemmerne på frivillig basis.
Nyetablerede tjenester skal fremlægges, senest på
først kom-mende generalforsamling til godkendelse.
4.3 Tjenester der udbydes kan varetages af foreningen
selvstændigt, i samarbejde med 3. part, eller varetages
helt af 3. part, hvis det skønnes fordelagtigt efter
bestyrelsens beslutning.
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Medlemskab
Oprettelse, forpligtelser og
udmeldelse.
5. Medlemskab
5.1 Enhver der er tilsluttet foreningens forsyningsanlæg
skal være medlem af foreningen.
5.2 For at opnå medlemskab af foreningen skal man have
bopæl i foreningens interesseområde, og der skal for
adressen være betalt tilslutningsafgift, samt være fysisk
tilslutning til foreningens anlæg.
5.3 Beboere der aftager antennesignal fra foreningen,
gennem en boligforening eller anden udlejningsvirksomhed, indtræder med medlemsrettigheder såfremt
vedkommende aftager en ydelse fra foreningen og alle
økonomiske forpligtigelser er overholdt.
5.4 Et medlem der ikke respekterer foreningens vedtægter,
beslutninger truffet på generalforsamlinger eller
Signalforsyningsbetingelserne, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen.
Eksklusion af foreningen resulterer i at pågældende
medlems forbindelse afbrydes, umiddelbart efter
eksklu-sionen.
5.5 Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens
beslutning om eksklusion fremlagt, til endelig
og bindende afgørelse, på førstkommende
generalforsamling. Indtil den pågældende
generalforsamling har truffet endelig beslutning,
opretholdes eksklusionen.
5.6 Betalingsrestance til foreningen kan i yderste
konsekvens medføre lukning af signalforsyning og
inkasso. Ønskes genetablering af signalforsyning er
medlemmet pligtig til at betale de med genetableringen
forbundne omkostninger.

r
7.1 Et æresmedlemskab er personligt og medfører
fritagelse for betaling af alle udgifter i forbindelse med
med-lemskab.
7.2 Et æresmedlemskab kan alene ophæves af
generalforsamlingen.

8. Udmeldelse
8.1 Et medlem kan til enhver tid skriftligt til foreningens
officielle adresse udmelde sig af foreningen.
Udmeldelse af foreningen skal ske overensstemmende
med Signalforsyningsbetingelserne.

Øverste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

9. Generalforsamling

6.1 Virksomheder der opfylder betingelserne for
medlemskab kan blive medlem af foreningen med
følgende undtagelser:
•
De har ingen stemmeret ved generalforsamling
•
De har ingen opstillingsret til bestyrelses- og suppleantvalg
6.2 Udlejere af lejemål med forbindelse(r) til foreningens
antenneanlæg kan ikke blive medlem af foreningen på
baggrund af pågældende forbindelse(r). Den enkelte
lejer i en udlejningsejendom kan være medlem.

9.1 Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt,
senest ultimo november.
9.2 Den siddende bestyrelse indkalder til ordinær
generalforsamling senest 30 dage før afholdelse.
Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens
hjemmeside samt på foreningens infokanal.
Indkaldelsen kan suppleres ved annoncering i
husstandsomdelte gratisafviser.
9.3 Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal
som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af forretningsorden.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det
		forløbne år.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af:
		a.
kontingent
		b.
programafgifts ramme
		c.
tilslutningsafgift
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisionsfirma, som skal være
statsautoriseret.
10. Eventuelt.
9.4 Forslag der ønskes behandlet under punktet “Indkomne
forslag” skal afleveres, i underskrevet stand, på
antenneforeningens fysiske adresse, senest 14 dage
før generalforsamlingen.

7. Æresmedlemmer

10. Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen kan efter indstilling af bestyrelsen
udnævne enkelte medlemmer til æresmedlemmer

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når én af
følgende forudsætninger er opfyldt:

6. Erhvervsmedlemmer

•

Mindst 10 % af medlemmerne skriftligt, og med
angiven dagsorden, fremsætter begæring herom, til et
medlem af bestyrelsen.
•
Et simpelt flertal i bestyrelsen fremsætter begæring
herom.
•
Formanden alene fremsætter begæring herom.
10.2 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på
samme måde som en ordinær generalforsamling, jf.
dog punkt 1.2.

11. Generalforsamlingens forløb
11.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent. Hvis der er
mere end 2 kandidater, skal der opnås kvalificeret flertal
for en enkelt kandidat, før denne er valgt. Hvis der
ikke i første afstemning opnås kvalificeret flertal for 1
kandidat, foretages der omvalg mellem de 2 kandidater,
der fik flest stemmer.
11.2 Afstemninger afgøres ved håndsoprækning, med den
undtagelse at bestyrelsen, dirigenten, eller mindst 10
af de tilstedeværende fremsætter ønske om en skriftlig
afstemning.
Ved afstemninger med mere end 2 forslag, skal der
opnås kvalificeret flertal for en beslutning for at denne
kan vedtages. Hvis der ikke i første afstemning opnås
kvalificeret flertal for et enkelt forslag, skal de 2 forslag
der fik flest stemmer til omafstemning.
11.3 Hvert medlem, der ikke skylder foreningen penge, er
stemmeberettiget, med de undtagelser der er nævnt i
punkt 6.
11.4 Det er dirigentens opgave at undersøge om
generalforsamlingen er lovlig indvarslet, jf punkt 12 stk.
2
11.5 Det er den, ved generalforsamlingens begyndelse,
siddende bestyrelses ansvar at der bliver ført protokol
over beslutninger der træffes på generalforsamlingen.
Protokollen offentliggøres straks efter dirigentens
godkendelse.
11.6 De af foreningens ansatte, der ikke er medlemmer,
har ret til at overvære generalforsamlingen. De kan på
opfordring fra bestyrelsen få taleret.

12. Generalforsamlings fuldmagt
12.1 Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive
stemme for 1 og kun 1 andet medlem, der ikke
selv er repræsen-teret ved den pågældende
generalforsamling. Fuldmagten skal være underskrevet
af fuldmagtsgiver, og fuldmagten skal afleveres inden
generalforsamlingens påbegyndelse til den person, der
af bestyrelsen er bemyndiget til at modtage fuldmagter
og uddele stemmesedler
12.2 Et medlem, der er forhindret i at deltage i
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generalforsamlingen, men som ønsker at opstille til
bestyrelsen eller som suppleant, kan afgive skriftlig
erklæring herom til bestyrelsens formand eller til
generalforsamlin-gens dirigent. Den skriftlige erklæring
skal være underskrevet og afleveret på foreningens
kontor senest da-gen før generalforsamlingen, eller
afleveret til dirigenten ved generalforsamlingens
begyndelse..

13. Bestyrelsen
13.1 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen
valgt bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer skal
være medlem af foreningen og kan ikke være
erhvervsmedlem, jf. punkt 6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og der skal
som minimum vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige
år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og sekretær.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanten
indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder,
be-vilges orlov eller har længerevarende forfald. Når
medlemmet genindtræder, udtræder suppleanten.
Sup-pleanterne har møderet til bestyrelsesmøder.
Suppleanter vælges for 1 år, hvorfor der er valg af 2
supplean-ter hvert år.

16. Revision
16.1 Foreningens regnskab revideres løbende af det
statsautoriserede revisions firma, der er valgt af
generalforsamlingen.
16.2 Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære
generalforsamling, efter regnskabsårets afslutning,
under punktet “Aflæggelse af regnskab”, med henblik på
godkendelse.
16.3 Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, efter
revisorens ønske, og skal finde sted mindst en gang
om året.

Ring, ring …

17. Tilslutningen til antenneanlægget
17.1 Ethvert medlem er ansvarlig for at den fysiske
tilslutning og husstandens antenne installation
i almindelighed, til hver en tid opfylder
Signalforsyningsbetingelserne.
17.2 Foreningen er ansvarlig for at anlægget, og
signalforsyningen til medlemmernes tilslutninger
opfylder ret-ningslinjer, regler og love vedtaget af
relevante myndigheder.

18. Ændringer af antenneanlægget
18.1 Ændringer af antenneanlægget der har væsentlig
økonomisk konsekvens for medlemmerne og/eller
forenin-gen kollektivt, må kun bringes til udførelse med
generalforsamlingens godkendelse.

13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til de af foreningens
fastansatte personale, hvor det skønnes nødvendigt for
foreningens drift.
13.3 Bestyrelsen afholder vejledende bruger undersøgelser
hvor alle medlemmer har ret til at deltage, med hen-blik
på at afdække behovet for at ændre kanaludbuddet
efter behov, dog mindst hvert andet år.

19. Nedlæggelse af foreningen

14. Daglig ledelse

20. Vedtægtsændringer

14.1 Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der ikke må være
medlem af bestyrelsen.
14.2 Den daglige leder forestår, med ansvar overfor
bestyrelsen, foreningens daglige drift, herunder også
personale ansvar for de øvrige ansatte.

20.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en lovligt
indvarslet generalforsamling, med 2/3’s flertal.

19.1 Nedlæggelse af foreningen kan kun vedtages af en
lovligt indvarslet generalforsamling, hvor beslutningen
om nedlæggelse skal godkendes med 2/3’s flertal.
19.2 Ved foreningens nedlæggelse skal overskydende midler
gives til alment nyttige formål, bestemt af den generalforsamling, hvor nedlæggelsen endeligt besluttes.

For kun 65 kr./md.*
(Min. pris 688 kr., min. 6 mdr binding)

Økonomiske og tekniske forhold
Regnskab og signalforsynings anlæg

Nu behøver du ikke længere fatte dig i korthed, når du sludrer med vennerne
– eller lægge mor på, når hun er midt i en lang historie. Med telefoni fra GVD i
samarbejde med Stofa er der nemlig udsigt til en lavere telefonregning: Du kan
vælge telefoniabonnement med frit forbrug til kun *65 kr./md. Eller du kan få et
abonnement, hvor du kun betaler for det, du bruger for kun **20 kr./md + forbrug.

15. Regnskab
15.1 Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30.
september
15.2 Kontingent og tilslutningsafgift der bestemmes af
generalforsamlingen, er gældende det følgende
kalenderår.

Vi sørger kvit og frit for, at du kan beholde dit gamle nummer.
Kontakt GVD’s kontor på Thorndahlsvej 3 i Skalborg eller læs
mere på www.gvd.dk

vedtaget 24. januar 2011
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*Gælder ikke 70 og 90 numre samt sær- og datanumre. *Telefoni fastpris 65kr/md. Min. pris 688 kr i 6 md. inkl. Forsendelse,
oprettelse & nummerportering. **Telefoni forbrug 20kr/md. Min. pris 418 kr. i 6 md. inkl. Forsendelse, oprettelse & nummerportering. Hertil kommer dit forbrug. (Takster kan ses på www.gvd.dk)

Efterårets højdepunkter
på TV3, TV3+ & TV3 PULS

HUSK DE UNGES #1

Super tv-serier, nye danske dokumentarserier og god
fodbold på TV3-kanalerne
Så springer fodbolden ud for alvor, og august måned
byder på nogle af de mest interessante opgør set med
danske briller. Kvalifikationen til UEFA Champions League
afgøres nemlig i denne måned. De danske mestre fra F.C.
København skal trods nye spillere på vitale pladser forsøge
at gå i det forjættede land for andet år i træk. Ligeledes
kan sølv-vinderne fra OB med held og dygtighed opnå det
samme. TV3+ sender fra Champions League ”play-offs” –
forhåbentlig med dansk deltagelse.
Herudover sender TV3+ UEFA Super CUP-finalen mellem
Barcelona og Porto, ligesom der også er Superligafodbold,
Formel 1 og speedway på tv-tapetet.
TV2, TV3+ og TV3 PULS kan derudover byde på fantastiske
serier som den skønne The Simpsons, den nye Outsourced,
Mr Sunshine med Matthew Perry i hovedrollen, Gordon’s
Great Escape, Top GEAR USA, Vampire Diaries og mange,
mange flere.

Traditionen tro er efteråret på TV3-kanalerne lig
med store nye danske produktioner – og det
kommende efterår er ingen undtagelse. Her løfter
vi sløret for et par af dem.
Danske helte
TV3 og produktionsselskabet
Monday står bag en helt ny,
dansk reportageserie med titlen
”Danske Helte”, som handler
om danskere, der arbejder i
beredskabet rundt omkring i
verden.

Verdens største underholdningskanal
for unge med de fedeste shows og den bedste musik
mtv.dk

I serien følger vi i hælene på
en række danskere, der alle er rejst ud i verden for gøre
tjeneste som blandt andet ambulancereddere, brandmænd
og politifolk. Og det er på steder, hvor udfordringerne
og opgaverne er på et helt andet niveau end hjemme i
Danmark.
Mød blandt andre de to unge paramedicinere Daniel og
Flemming, som kører ambulance under hektiske forhold
i London. I USA patruljerer politimanden Dennis i de
hårdeste områder i Atlanta, og i Los Angeles møder vi
kriminalbetjenten Ninette.

”Danske Helte” følger desuden den kvindelige brandmand
og ambulanceredder Dorte i Alaska og paramedicineren
Jacob, som kører ambulance i New York City. I den anden af
verden møder vi den danske kystvagt i New Zealand, samt
to danske politibetjente i Australien.
Kommer på TV3 til efteråret

HKH Prins Joachim og motorteamet
Cortina Racing i dokumentarserie på TV3
TV3 og produktionsselskabet Douglas Entertainment står
bag den kommende dokumentarserie om motorholdet
Cortina Racing. Teamet har hen over
sommeren deltaget i historiske
motorløb på racerbaner rundt
omkring i Danmark og Sverige og
TV3-dokumentaren vil primært følge
holdets fire Cortina-racerkørere:
Hans Kongelige Højhed Prins
Joachim, Martin Berner, Oscar
Siesbye og Adam Siesby. Men
serien vil også gå tæt på alle de
andre folk, der er omkring både
racerholdet og i hele det miljø ved
de historiske motorløb. Holdet
deltager i en lang række motorløb
for veteran-racerbiler på baner rundt
omkring i hele Danmark. Og har
tradition for succes.
Serien vil give seerne et indblik ind i et hold, hvor de
fire kørere, mekanikere og hjælpere alle udlever deres
barndomsdrøm og dyrker deres helt store passion for
motorsport. Til trods for den store konkurrence internt på
holdet, og ikke mindst med de andre deltagende racerteams
, er det også et sjældent indblik i en yderst speciel samling
mennesker, der alle har stor kærlighed til biler – ikke mindst
de klassiske af slagsen.
Cortina Racing blev dannet i efteråret 2001. Teamet består
af tre Ford Lotus Cortina og en Morris Cooper årgang 1965.
Den hvide Cortina med startnummer 65 køres af HKH Prins
Joachim.
Kommer på TV3 til efteråret

29

åbent hus

Vi holder åbent hus, kom og stil spørgsmål til bestyrelsen.
Det var opfordringen til jer medlemmer i begyndelsen af
marts måned, da Antenneforeningen introducerede det nye
Docsis 3.0.

Tilfredse medlemmer er det vi lever af, og intet spørgsmål er for stort eller småt.
Der var i løbet af dagen tid til at få et godt råd med fra vores tekniske og
administrative chef.

Mange medlemmer tog imod opfordringen og benyttede
samtidigt lejligheden til at få set vores nye flotte lokaler på
Thorndahlsvej.

AL MAGT TIL KVINDERNE
Kanal 4 er hele danmarks kvindekanal.
Så mon ikke, der også er noget til din smag?

Det meste af bestyrelsen var til stede og det lignede en
rigtig handelsplads, for der stor tilslutning til arrangementet.
Der blev både snakket og handlet, og mange medlemmer
benyttede også dagen til at få købt kabler, ordnet
medlemskontrakter osv.
For at få del i det superhurtige internet, kræver det en af de
nye routere, og salget gik over alt forventning.

Vi gentager
succesen
d. 24. september
Siden marts har bestyrelsen afholdt endnu et
åbent hus arrangement i april måned og nu
gentager vi succesen. D.24. september har du
igen har mulighed for at møde repræsentanter
fra bestyrelsen, købe en ny Docsis 3.0 router,
eller få handlet i butikken. Hold øje med
hjemmesiden for nærmere info.

Der er ikke ofte, at der opleves kø ved kassen, men denne
dag var der stor trængsel af medlemmer i GVD butikken.

www.gvd.dk

- Medical Night
- Girls Night In
- Film til piger og deres mænd
- Singleliv
- De Unge Mødre
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CANAL9

- alt for god til at undvære

Fantastisk efterår på CANAL9! På sportsfronten bliver det endnu en
forrygende sæson med 2 ugentlige kampe fra Superligaen, masser
af kampe fra verdens p.t. stærkeste fodboldliga: spanske La Liga,
Landsholdsfodbold, Serie A, fighting og meget, meget mere.
Superligaen er allerede i gang – og der er fuldt fokus på
den bedste danske fodboldrække – ikke mindst bliver det
spændende at følge AaB’s sæson. Superligakampene
dækkes godt op af masser af transmissioner direkte fra
stadions, bakket stærkt op af relevante indslag fra studiet
i både optakts- og pauseprogrammer og naturligvis
afrunding. I programmerne Rasmussen vs. Tøfting stiller
Erik Rasmussen og Stig Tøfting skarpt på relevante emner
og har relevante og spændende gæster i studiet – og sjove
udfordringer… dem bliver der nok af. I debatprogrammet
Frispark river et skarpt panel dagens emner fra hinanden
og debaterer intenst. Stærke fodboldprofiler som Stig
Tøfting, Michael Gravgaard, Erik Rasmussen og vores helt
nye studievært Mette Cornelius er alle klar med skarpe og
interessante synspunkter og spændende gæster og profiler.
I den kommende sæson bliver der også sat yderligere fokus
på den spanske La Liga. Verdensklasse spillere som Messi,
Ronaldo, Villa, Casillas og Iniesta, er nogle af profilerne på
banen, mens navne som Mourinho, Guardiola og Laudrup er
de store navne på de spanske trænerbænke. Flere ugentlige
kampe dækkes op af et stærkt hold i studiet, både vores
egne værter og gæster. Naturligvis stiller vi også skarpt på
den spanske pokalturnering Copa del Rey.

Den 7. oktober viser CANAL9 Landskampen
mellem Cypern og Danmark eksklusivt. Kampen
dækkes intenst og vi stiller med fuldt hold både
på Cypern og i Danmark.

Men CANAL9 er MEGET mere end sport. Glæd jer
til september, hvor der er premiere på den helt nye
amerikanske serie The Kennedys, en spændende serie,
der sætter fokus på den berømte og myteomspundne
præsidentfamilie. Serien vises KUN på CANAL9.
Hovedrollerne spilles af store Hollywood-navne som
Katie Holmes (Jackie Kennedy) og Greg Kinnear (John F.
Kennedy). Også ny på CANAL9 er krimiserien Law and
Order: Criminal Intent som giver et dejligt gensyn med
Sex and The City’s Mr. Big – dog i en helt anden rolle og
spændingsserien The Dead Zone.
Der er også masser af film, men kendte skuespillere,
som Matt Damon, Ben Affleck, Paul Newman, Bruce
Willis, Demi Moore, Viggo Mortensen, Mads Mikkelsen,
Keira Knightley, Micky Rourke og mange flere. Er man
mere til hæsblæsende dokumentarserier, så kan man i
serier som COPS, Real Rescues, Beach Patrol m.fl., følge
redningsaktioner til lands, til vands og i luften. Men der er
også plads til mindre action-pakkede dokumentarer: Det
spøger – eller gør det? Ghost Adventures ser nærmere på
sagen – og vil man se, hvordan man flyver leverancer rundt
i det nordlige Canada – i gamle 2. verdenskrigsfly, nå ja og
i -40 grader, så demonstrerer de gæve piloter i Ice Pilots
gerne, hvilke udfordringer det medfører.

CANAL9 – alt for god til at undvære…?. Det er dit
valg.

CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga, Superligaen og
EM-kvalen. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag vendes
over eftermiddagskaffen. Hos os kan du bl.a. opleve den amerikanske hitserie The
Kennedys, som helt sikkert bliver efterårets store samtaleemne. CANAL9 er kort
sagt alt det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK
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gvd tv
-mere end bare tv

Inden for den danske
medieverden er GVD TV
unik. Rigtig mange steder
i landet produceres og
sendes massevis af lokale
TV-udsendelser under
forskellige former og på
basis af vidt forskelligt
økonomisk grundlag. Men
spørgsmålet er nok, om
ikke det koncept vi på
GVD TV producerer efter
er helt vores eget. I alt fald
kender jeg ingen, der gør
det på helt samme måde.
Det er over 25 år siden idéen til GVD TV blev fostret. Det var
de to daværende bestyrelsesmedlemmer i Gug-Visse-Dall
Antenneforening Lennart Greig og Niels Christensen, der
fik opbakning til at gøre forsøg med driften af en infokanal
og egenproduceret TV. Studiet var det dengang ganske
beskedne teknikskur ved sendemasten i Konghøjskoven
– der jo i forvejen var godt fyldt op. Men pionerånden
fejlede ikke noget og ganske langsomt fængede idéen om
TV-udsendelser til antenneforeningens medlemmer. Andre
meldte sig hurtigt for at give en hånd med, men det helt
afgørende var nok, at det lykkedes især Niels Christensen
at få sponsorstøtte til indkøb af store udenlandske TV-serier
– ”Europa i Flammer” og undervandsudsendelserne med
Jacques Cousteau for eksempel. Under titlen ”Gadespejlet”
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produceredes endvidere en stribe lokalhistoriske
udsendelser – og naturligvis andre udsendelser, som
interesserede optog med henblik på udsendelse i GVD lokalTV, som man kaldte sig dengang.

Det er ganske interessant, at det i virkeligheden
var på baggrund af driften af GVD lokal-TV at
Niels Christensen sammen med den daværende
formand for Nørre Tranders Antenneforening,
brød det danske TV-monopol – og slap godt fra
det.
Visse Ladegaard midt i Visse by blev ombygget i midten
af 1980’erne med udnyttelse af loftsetagen som en del
af ombygningen. Her blev der plads til GVD TV efter at
sendefaciliteterne oppe i Kongshøjskoven længe havde
været alt for små. Med indflytningen på Visse Ladegaard
fik man plads til et egentligt studie, til et teknikrum og til et
depot.
Hermed var interessen for at være med i produktionerne
væsentligt øget. Men ingen havde på det tidspunkt
tænkt så meget i ledelse og strategi og med mange nye
medarbejdere opstod også højst forskellige ønsker om,
hvor tv-stationen skulle bevæge sig hen. Det skulle give
konflikter og det gjorde det også. Godt inde i det nye
årtusind var GVD TV i krise. Mange faldt fra, men en lille
kreds blev tilbage for at føre tv-stationen videre – og lære
af de vanskeligheder, men netop havde gennemlevet. Så et
snævert udvalg med medlemmer fra antenneforeningens
bestyrelse og medarbejdere fra tv-stationen forhandlede en
ny sendeaftale på plads, hvis største nyskabelse var, at man
i fremtiden ikke længere var medarbejder på men medlem
af GVD TV. TV-stationen blev med andre ord en forening
man var medlem af – og betalte kontingent til. Foreningen
var fortsat ansvarlig for driften af infokanalen, men havde
under ansvar for Presseloven frie hænder til at producere
tv-udsendelser.
Under mottoet: ”Det skal være sjovt at producere TV”
har GVD TV de senere år formået at øge udbuddet af rent
lokale udsendelser – altså udsendelser primært produceret

til antenneforeningens medlemmer. Udgangspunktet er
fortsat, at alle yder en indsats uden vederlag – altså fordi
man syntes det er sjovt og spændende. Og dermed får GVD
TV også en social dimension: Man har det hyggeligt og sjovt
i hinandens selskab, medens optagelserne står på. Det har
igen betydet, at man de senere år har givet sig i kast med
udsendelser, der ikke bare lige har kunnet optages, men
har krævet en hel del forberedelse – research – som det
kaldes. Sigtet har været – og er fortsat - at tilbyde en bred
vifte af udsendelser med vidt forskelligt indhold, vel vidende
at ikke alt appellerer lige meget til alle. Men på TV-stationen
opfatter vi det fortsat sådan, at GVD TV primært skal dække
lokale møder og begivenheder i størst mulig udstrækning. I
april i år var TV-stationen eksempelvis med til rådmandstræf
på Visse Ladegaard, til russisk gæstespil i Svenstrup,
til opera-arrangement i Aalborghallen, til amatørteater i
Godthåb og til skolejubilæum i Ferslev.
GVD TV’s ”tast-selv”-tilbud til antenneforeningens
medlemmer må siges at være noget særligt - mig bekendt
har kun én lokal TV-station i Københavns nordlige udkant
et tilsvarende system i drift. Ønsker man en bestemt
udsendelse sendt, finder man udsendelsens fire-cifrede
kode i oversigten og ringer til 3694 8099, der enkelt vejleder
gennem systemet. Og vupti: Den ønskede udsendelse
bliver sendt – forudsat naturligvis, ingen andre i forvejen
gør brug af systemet. Og periodevis kræver det nok lidt
tålmodighed at komme igennem til GVD TV’s ”tast-selv”, der
i gennemsnit bliver benyttet mere end 40 timer hver eneste
uge året rundt.
Og så skulle måske lige føjes til, at systemet i princippet
ikke kan anvendes når GVD TV selv sender hver tirsdag
eller mellem kl. 18.00 og 21.00. Det skyldes hensynet til
en anden GVD-service, idet TV-stationen via Infokanalen
giver mulighed for annoncering af lokale ikke kommercielle
begivenheder. Foreninger, institutioner og andre i GVD
Antenneforenings dækningsområde, kan vederlagsfrit få
annonceret deres arrangementer på Infokanalen – normalt
med en kort oplysning i god tid og så en mere detaljeret de
sidste 12 dage før arrangementet.

Bliv aktiv i GVD TV
GVD TV er et godt tilbud til Gug-Visse-Dall Antenneforenings
medlemmer. Og forhåbentlig kan det blive ved med at være
sådan. Måske opleves medlemmerne af tv-stationen som
en lukket kreds, men sådan oplever vi det ikke selv. TVstationen har fået nye medlemmer det seneste år – men de
kan tælles på én hånd. Flere af os er ikke alene grå i toppen
– vi er hvide og ville gerne trække os et skridt tilbage. Men
der mangler afløsning – GVD TVs største problem her og
nu. Så hvorfor ikke komme til medlemsmøderne den første
tirsdag i hver måned kl. 19.00 på Visse Ladegaard. Det
kunne da godt være, det er noget for dig?

For det er sjovt at lave TV.
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ny hjemmeside

GVD lancerer
DOCSIS 3.0
Hvad er DOCSIS 3.0?
DOCSIS er en forkortelse for Data Over Cable Service
Interface Specification. Det er den teknologi, som gør det
muligt at sende data via kabel-tv anlæggene.
Med denne teknologi kan GVD tilbyde vore medlemmer
langt højere hastigheder, end vi tidligere har kunnet,
hastigheder, som hidtil var forbeholdt ADSL- og fiber-kunder.
Medlemmerne kan fortsætte med den kabelmodem man
har i dag, men skal man op på de højere hastigheder, så skal
kabelmodemmet udskiftes. Tophastigheden for hvad GVD
tilbyder lige nu, ligger på 50 Mbit/sek.

DOCSIS 3.0

GVD Antenneforening har fået en helt ny hjemmeside.

kan bruges til en del mere, fx til individuel betalings-tv og
meget andet adskilt fra internettet også fx interaktiv tv.

Cisco EPC3925 har følgende hovedtræk
•
•
•
•
•
•

•

Kabelmodem med indtil 8 downstream-kanaler og
4 upstream-kanaler, der kan bundtes.
Router / Home Gateway med DHCP
Indbygget 4 port ethernet switch, maks. 1 Gbps
Indbygget Media Terminal Adapter (EMTA) med 2
analoge telefonporte
Trådløst accesspoint efter standarden 802.11b/g/n for
op til 300 Megabits trådløst lokalnet i dit hus. Dog kun
på 2,4 GHz.
UPNP - Universal Plug and Play (samme som DLNA).

Nærmere betegnet Euro-Docsis 3.0, er en løsning til
kommunikation over fællesantennen. Når man taler om den,
så tænkes mest på løsning til internet adgang, bredbånd til
medlemmerne, men det er en standard, som faktisk også

Internet
Produktpakker
6 Mbit download , 1 Mbit upload med 15 GB forbrugsloft

149,00 kr. pr. måned

10 Mbit download , 1 Mbit upload med 100 GB forbrugsloft inkl. trådløs i husstanden

199,00 kr. pr. måned

25 Mbit download , 2 Mbit upload med ubegrænset forbrug, fair-use* inkl. trådløs i husstanden

279,00 kr. pr. måned

50 Mbit download , 4 Mbit upload med ubegrænset forbrug, fair-use* inkl. trådløs i husstanden

389,00 kr. pr. måned

Internet - Tillægstjenester
Trådløst internet i husstanden (hvis ikke inkluderet i abonementet)
Tilkøb af 15GB trafik til eksisterende internet produkt

25,00 kr. pr. måned
100,00 kr.

Internet - Oprettelse
Internet, Gør-Det-Selv oprettelse (allerede stik i hus/lejlighed)

kr 299,00

Internet, Teknikker oprettelse (ny installation)

kr 499,00

Trådløs, oprettelsesgebyr (hvis ikke inkluderet i abonnement)

kr 299,00

Opgradering til høj-hastighedsprodukt (over 6 Mbit), DOCSIS 3.0

kr 299,00

På hjemmesiden er det meste
indhold blevet skrevet på ny og
tilpasset Antenneforeningens
nuværende produkter. Udover
indholdet, har siden fået et helt
ny design som vi håber vores
medlemmer vil tage godt imod. Vi
har prøvet og fange et tidløst, men
friskere design, med mere dybde
end på den gamle hjemmeside.
Der er samtidigt blevet arbejdet
meget på, at beskrive alt på en
meget læsevenlig måde.
Vi har med den nye hjemmeside gjort det muligt for vores
medlemmer at oprette en bruger. På denne måde kan man
tilmelde sig vores nyhedsbrev og følge med i det nye forum.
Det gamle forum er stadig tilgængeligt, men er blevet
låst. Alle nye indlæg skal derfor laves i det nye forum. Vi
anbefaler alle vores medlemmer til at oprette en bruger ved
at trykke på “Login” menupunktet og dermed registrere
sig. Man vil på denne måde også kunne få de seneste
nyheder fra Antenneforeningen via nyhedsbrevet på sin
E-mail. Hvis man ikke ønsker at registrere sig og kun ønsker
at få nyhedsbrevet, kan man blot trykke på menupunktet
”Nyhedsbrev” og tilmelde sig her. Brugerprofilerne fra
den gamle hjemmeside virker ikke længere, du skal derfor
oprette en ny profil.

Support området er herudover blevet prioriteret højt. Der er
nu lavet kategorier til flere support områder, med blanketter
og guides som man kan udfylde og følge, uden at skulle
ringe på support telefonen. På denne måde skulle kø tiden
på support telefonen meget gerne blive mindre, da alle
nu kan fejlsøge systematisk på egen hånd, eller indsende
blanketter til bogholderiet. På den nye hjemmeside kan man
stadig tilmelde sig et Internet abonnement online, som på
den gamle hjemmeside. Herudover er det blevet muligt at
tilmelde sig IP Telefoni online, hvis man allerede er Internet
kunde. Vi råder derfor vores medlemmer til at tage godt
imod disse værktøjer og benytte dem så meget som muligt,
for at mindske administrationen heraf.
Som på den gamle hjemmeside er det stadig muligt at
følge driftstatus og tilgå Internet selvbetjeningen og vores
webmail. Herudover er der stadig alle de sædvanlige
informationer under menupunktet ”GVD”. Her finder man
information om butikken, kontoret, bestyrelsen, freelancere,
vedtægterne, dækningsområde, dokumentarkivet, historie
og endelig et nyt punkt omkring de forskellige områder i
antenneforeningen.

Se den nye side
på

www.gvd.dk

*Fairuse For høj-hastighedsprodukterne har GVD indført en fair-use-grænse. Kun kunder med et månedligt forbrug der overstiger
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normaltforbrug vil være omfattet af fair-use grænsen. Fornuværende anses 500 GB pr. måned som normaltforbrug. Hvis GVD
vurderer, at forbruget for den enkelte kunde er uforholdsmæssigt højt, forbeholder GVD sig ret til at begrænse abonnentens
brug af tjenesten.
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sæt hastigheden op!
Nu kan du opgradere din internetforbindelse for kun 299,Din faste månedspris forbliver den samme.

6 Mbit download
1 Mbit upload
100 GB forbrugsloft

199kr.

Oprettelsesgebyr
299 kr.

pr. måned

199kr.

6 Mbit download
1 Mbit upload
300 GB forbrugsloft

279kr.

pr. måned

10 Mbit download
1Mbit upload
100 GB forbrugsloft
+ trådløst netværk

Oprettelsesgebyr
299 kr.

pr. måned

25 Mbit download
2 Mbit upload
Ubegrænset forbrug
+ trådløst netværk

279kr.

pr. måned

tv og radio kanaler
Gældende fra 25. juli 2011
Program

Sprog

Kanal Frekvens Pakke 1 Pakke 2

Kun
LCN
digitalt ***

Radio-stationer

Frekvens

Folketingskanal

dansk
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Sverige 1

88,15

DR HD

dansk







8

Sverige 2

89,10

Kanal Nord (TV2 Nord+)

dansk
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Danmarks Radio P1

93,85

Den Digitale Prøvekanal

dansk







40

Danmarks Radio P4 - Nordjylland

94,65

SVT 1 HD

svensk







41

Danmarks Radio P3

95,10

SVT 2 HD

svensk







42

The Voice

95,60

ARD Das Erste HD

tysk







51

Klassisk Musik

96,40

ZDF HD

tysk







52

Radio Nibenitten

97,15

TV3+ HD

dansk





DR Ramasjang

dansk





S9

161,25

17

ANR

97,60

6

Samvirkende lokalradioer

98,60

NRK 1

norsk

S10

168,25





28

Danmarks Radio P2

99,40

SVT 1
SVT 2
TV2 Danmark / Nord

svensk
svensk
dansk

K6
K7
K8

182,25
189,25
196,25









26
27
2

Radio Aura
RTL Oldies
Swiss Jazz

100,65
101,35
103,60

DR2

dansk

K9

203,25





5

Nova FM

104,15

GVD Lokal TV

dansk

K10

210,25





55

NRK 1

105,15

DR1

dansk

K11

217,25





1

Radio Nord

105,75

Norge 2

norsk

S12

238,25





30

NDR 3

106,45

Prøvekanal 1

dansk

S13

245,25





39

JAM fm

106,90

TV4 Sverige

svensk

S14

252,25





31

DR Klassisk

107,65

ARD

tysk

S15

259,25





32

NRK2

norsk

S16

266,25





29

Digitalt Spejl - DVB-C

DR Update

dansk

S17

273,25





9

Har du et fladskærms-tv med indbygget
digitalmodtager af typen DVB-C, kan du se digitalt
tv gratis og uden ekstra udstyr. Du kan se alle de tvkanaler, der er indeholdt i din programpakke i digital
udgave, tillige dem der er angivet at de KUN sendes
digitalt. HD-TV kræver dog MPEG4.

RTL

tysk

S18

280,25





33

ZDF

tysk

S19

287,25





34

DR K

dansk

S20

294,25





7

Aalborg+

dansk

S25

335,25
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Kanal 4

dansk

K43

647,25



13

Kanal 5

dansk

K44

655,25



14

Disney Channel

dansk

K45

663,25



19

TV2 Sport

dansk

K46

671,25



16

TV3+

dansk

K47

679,25



4

TV3

dansk

K48

687,25



3

TV3 Puls

dansk

K49

695,25



10

Eurosport

engelsk

K51

711,25



18

6’eren

dansk

K52

719,25



15

MTV

engelsk

K53

727,25



20

TV2 Zulu

dansk

K54

735,25



11

TV2 Charlie

dansk

K55

743,25



12

CNN

engelsk

K56

751,25



24

Digitalt TV - DVB-T

Discovery Channel

engelsk

K58

767,25



21

Du har mulighed for at se DRs kanaler med DVB-T på:

Animal Planet

engelsk

K59

775,25



22

DR1, DR2, TV2 og Kanal Nord (MPEG2) - 706 Mhz

National Geographic

engelsk

K60

783,25



23

DR K, DR Ramasjang og HD (MPEG4) - 762 Mhz

Nickelodeon

dansk

K61

791,25



38

Viasat History

engelsk

K68

847,25



25

Digitale tilvalgskanaler (kræver særskilt abonnement og programkort):
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Radio-programmer

Pakke 1 - 980,- / Pakke 2 - kr. 3.480,- pr. år

Kræver Pakke 2

Det varierer fra tv til tv, hvordan du indstiller det til at
vise digitale tv-kanaler. Se vejledningen til dit tv
Har dit tv ikke indbygget DVB-C tuner kræver det en
HDTV-box at modtage de digitale signaler.
Kan tuneren i dit TV ikke selv finde de digitale kanaler
kan det sikkert hjælpe at indtaste følgende:
Frekvens: 386 MHz
Netværks-ID: 70
Modulation: 64 QAM
Symbol rate: 6952 KS

Film- og Tillægspakker

Kræver Pakke 2

Kræver Pakke 2

Ønsker du flere tv-programmer, filmkanaler m.v. kan du
tegne abonnement på en tillægspakke.
Kontakt Canal Digital på tlf. 70 13 19 19,
For at tegne abonnement på en tillægspakke er det
nødvendigt, at du i forvejen modtager tv fra GVD

TV2 News

dansk

TV2 Film

eng./da.

Cartoon Network

dansk

Disney XD

dansk

Disney Playhouse

dansk

Discovery Science

engelsk

Boomarang

dansk

GVD Antenneforening

Bloomberg

engelsk

Thorndahlsvej 3

Travel and Living

engelsk

9200 Aalborg SV

Discovery World

engelsk

Tlf.: 98 31 53 33

History Channel

engelsk

Travel Channel

engelsk

VH1

eng./da.

Mandag til torsdag kl. 14.00 - 16.30

VH1 Classic

eng./da.

Fredag: kl. 11.00 - 14.00

Motors TV

engelsk

Showtime

engelsk

24 Nordjyske

dansk

Åbningstider Telefon (98 31 53 33)
Mandag til torsdag kl. 13.00 - 16.00

TV5 Monde

fransk

Fredag kl. 13.00 - 15.00

… og mange flere, få oplyst dine muligheder ved at kontakte Canal Digital, tlf. 70 13 19 19
* Ny analog frekvens idriftsat. Kræver indstilling af tv for at modtage kanalen analogt.
** Digitale tilvalgs kanaler kan købes ved at tegne særskildt abonnement hos Canal Digital på tlf. 70 13 19 19
*** LCN betyder digitalt kanalnummer, det henviser til den taste programmet er på, på en digital HDTV-box

Åbningstider Butikken & Kontor
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gning

