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Lunderskov Antenneforening 

 

2021 blev det mest stille år jeg har oplevet i de 30 år jeg har været formand for 

foreningen, sagde jeg sidste år. 2022 blev endnu mere stille. 

Vores anlæg er i super stand. Jeg får normalt melding om, hvad der har været af 

udkald en gang om måneden, men på det sidste har jeg fået for et kvartal, fordi 

der ikke rigtigt havde været nogle problemer. 

Vi har igen fastholdt priserne på vores pakker, på trods af prisstigninger fra 

udbydere og Copydan. 

Dette holder frem til 01.04 hvor vi desværre har fået meldinger om store 

prisstigninger, som især rammer den store pakke med alle sportskanalerne. Vi har 

besluttet, at vi ikke opkræver kontingent for resten af året, og bruger pengene til 

at reducere prisstigningerne for vores pakke. Det betyder, at Grundpakken falder i 

pris med 14 kr. pr. måned, mens mellempakken stiger 45kr (Stofa stiger med 60 

kr.)  og den store pakke stiger 137kr. (Stofa 150 kr.). Priserne pr. 1. april bliver 

derfor således: 

Grundpakken: 194 kr. pr. måned 

Mellempakken: 486 kr. pr. måned. Her er Viaplay film ny streamingkanal. 

Store pakke: 730 kr. pr. måned. Her er Viaplay total ny streamingkanal.  

Vi har stor forståelse for, at der er nogen, der synes deres pakke er blevet for dyr. 

Det er der forskellige løsninger på, som vi kort vil fortælle om her, og ellers 

opfordre jer til at kontakte os eller Stofa om løsningerne. 

Allerførst vil vi opfordre jer til at analyserer jeres forbrug af kanaler, og på den 

måde se, om I kan nøjes med en mindre pakke, og så evt. købe 1 eller flere kanaler 

til denne hvis I mangler nogle. Vi har prøvet at regne på hvor meget man kan spare 

ved at købe grundpakken og så tilkøbe sportskanalerne, hvis det er den eneste 

grund til, at man har den store pakke, og det vil kunne give en besparelse på op 

mod 200 kr. om måneden. I kan se meget mere om mulighederne og hvad de 



enkelte kanaler koster i pris eller i point på Stofas hjemmeside. Ellers er det en god 

ide, at kontakte Stofa og bede dem være behjælpelig.  

Vi arbejder også på at lave info møder på en eller anden måde i løbet af foråret, 

hvis der er behov for det, og udover dette og kontakten til Stofa pr. telefon kan I 

også få hjælp i Stofas butik i Kolding, ligesom i er velkomne til at kontakte os i 

bestyrelsen for vejledning. 

Som i vil kunne se når Lars gennemgår regnskabet har vi ikke haft nogle 

uforudsete omkostninger og har ingen planer om nye investeringer, så vi vil gerne 

bruge lidt af formuen til at dække eventuelle prisstigninger. 

Der skete meget få ændringer i vores udbud. TV boksen fra Stofa er udgået og i 

stedet henvises til at bruge Stofa Web Appen, hvilket kan gøres direkte fra de 

fleste nye TV. I stedet for e boks, kan man også bruge en Chromecast eller Apple 

Tv. I den store pakke er Nordisk Film+ Appen kommet til som streaming. 

Pr.01.04 2023 flyttes Sport live fra mellempakke ned i lille pakke og i pakke 2 

tilføjes Viaplay Film som streamings kanal. I den store pakke tilføjes Viaplay total 

streamings kanal. Det er den kanal, hvor man kan se en masse ekstra i 

sportsudsendelserne. F.eks. Live tv fra formel 1 racere – man er med køreren i 

cockpittet – eller dedikerede kameraer til fodboldkampe, der f.eks. følger en 

målmand. Det er ret vildt.  

Der sker rigtig meget på streamings markedet, men jeg mener stadig vores flow TV 

vil være interessant for mange også i årene fremover 

Vores medlemstal svinger fra kvartal til kvartal, men der er ikke noget, der tyder 

på, at medlemstallet er faldende ud over småreguleringer. BBO er steget lidt. 

Jeg vil slutte med en stor tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i året, der er 

gået. 


