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Bestyrelsens beretning 

For en gang skyld er lykkedes at komme igennem året uden, at vi har 

skulle skifte udbyder eller skulle igennem de store kanalomlægninger. 

2013 har faktisk været et rimeligt godt år, både på den tekniske- og den 

økonomiske front. Der har været udfald og pixeleringer i nogle områder, 

men jeg fornemmer, at signalkvaliteten er rimelig god alle steder. Jeg får i 

hvert fald fortalt fra Stofas side, at vi har et godt og veldrevet net. 

 Sidste år valgte vi at indgå fordelspakken med Stofa. Det indebar jo bl.a. 

at vi forlod Famili- pakkerne og herefter kaldte de nye pakker henholdsvis 

1,2 og 3. 

Pakke 1 har vi pillet lidt i, så der nu er 25 kanaler til 150 kr. om måneden. 

Det indbefatter, at kanal 5 nu er i pakke et, hvilket nok glæder en del 

unge, samt at landskampe vises på denne kanal. 

Pakke 2 er jo en pakke, som Stofa sammensætter, og den er ens over hele 

landet i stofanetforeninger. Pakke 3  - den dyre er steget til 524 kr., 

hvilket er en efter min mening høj pris, så derfor tilbyder vi og Stofa frit 

valg på alle tv-hylder. 

Den tid er forbi, hvor alle danskere var tilfredse med at kunne se nøjagtig 

det samme som naboen på fjernsynet. I dag ønsker mange fleksibilitet, 

hvor de i højere grad kan sammensætte kanalerne i deres tv-pakke. 

Det er nu muligt i Nørre Alslev Antenneforening, hvor vi og Stofa den 

første februar åbnede op for næste generation af Fritvalgs – tv. Dermed 

har I nu fået frie hænder til at købe og se præcis de tv- kanaler, I ønsker. 



Stofas fritvalg betyder i praksis, at i oven i jeres pakke nu frit kan vælge 

mellem Stofas cirka 80 tv- og filmkanaler, mange i HD kvalitet. På den 

måde kan I skræddersy jeres egen tv- oplevelse, og der er ikke 

mindstekrav om, hvor mange kanaler, man skal vælge. Det eneste, det 

kræves, er, at man har en Stofa boks eller Stofa kort Fritvalgskanalerne er 

kodede. 

Med fritvalg kan man fx tilkøbe Viasat kanaler som TV3+ eller andre 

populære kanaler som TV2 News til alle Stofas tre tv-pakker. Og med 

Eurosport 2 (Bundesligaen) og TV3 Sport2 (Premier League) har fodbold-

elskere nu fået adgang til al det fodbold og sport, som de ønsker. 

Stofas rettigheder til alle tv- kanalerne, betyder samtidig, at man nu kan 

se alle sine tv- kanaler inklusive Viasat-kanalerne på iPad og bærbar pc. 

Både derhjemme og på farten med Web To Go. 

Prisen på Frit-valgs kanalerne varierer fra 10 – 50 kr.pr. md, afhængig af 

bl.a. dyre sportsrettigheder 

Man kan skifte Fritvalgs-kanaler uden beregning hver måned via stofa.dk 

Tilslutningspligten blev jo ophævet pr. 1. januar, så det nu er mulige at 

komme ud af antenneforeningen uden nogen form for binding. Det har da 

bevirket, at vi har mistet nogle medlemmer, der har følt sig fristet af de 

mange tilbud, som vi møder i reklamer og får i postkassen. Til det vil jeg 

blot sige, at vi ikke har kunne finde nogen, som var billigere på den lange 

bane end de tilbud, vi tilbyder i foreningen. Vi kan selvfølgelig ikke hamle 

op med 6 måneders slagtilbud. De, der prøver andre tilbud, opdager som 

oftest, at priserne efter prøveperioden er dyrere end 

antenneforeningens, og så er man da velkommen tilbage. En anden årsag 

til medlemsfrafald kan også skyldes fraflytning, vi har konstateret, at en 

hel del ejendomme står tomme. 

Stofa har gennemgået hele vores net. Ved denne gennemgang viste det 

sig, at ca. 200 ikke betalte for det signal, som de modtog. Det er siden 



blevet rettet, og nu skulle medlemmerne få det signal, de betaler for. 

Man kan jo så undre sig over, at der skulle gå så lang tid før man 

reagerede og foretog denne gennemgang. Deres tab er jo ikke helt lille, 

når det var så stort et antal tilslutninger, det drejede sig om.  

Hvordan er så fremtiden for antenneforeningen. Vi lever jo i verden, hvor 

tingene forandres og nye opstår, men selvom der sker meget på hele tv- 

området, med nye fjernsyn, der har knivskarpe billeder og buet skærm, så 

håber jeg da, at vi fortsat kan levere signalerne til jer i god kvalitet. Vi vil i 

hver fald i bestyrelsen arbejde for, at medlemmerne får et godt produkt 

til den billigste pris. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Samt en tak til 

Stofa for god sparring. 

 

 


