DOA

Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Referat fra programmøde den 22/10 2013
Tirsdag den 22. oktober 2013, kl. 17 blev der i B42´s lokaler, Holger Drachmanns Gade 1, Sønderborg, afholdt orienterings- og debataften om TV- og radioprogrammer for bestyrelserne i alle foreninger som modtager signal fra DOA med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Orientering om stade vedr. samarbejdet med Stofa.
Orientering om nuværende programmer.
Hvad er prisen i 2014 med nuværende programmer?
Skal vi skifte programmer ud.

Tage Skott bød velkommen og orienterede om aftenens program. Forventer at forbrugerne indenfor kort åremål selv vil kunne fastsætte deres programsammensætning.
Torben Sørensen orienterede om den nuværende programsammensætning og foreningens forventning til det fremtidige programudbud.
Stofas undersøgelser af forbrugernes kanalpræferencer stemmer nogenlunde med hvad DOA tilbyder, med andre ord, det vi har, er også hvad gennemsnittet ønsker.
Der bliver mulighed for tilvalg af yderligere kanaler og det er ikke længere et krav at der tilkøbes minimum 4 kanaler. Smart-TV fortsætter. Forøget tilbud af HD kanaler, tv-arkivet, og start forfra m.v. kræver mere plads med den konsekvens, at analoge kanaler i pakke 1
reduceres til 7 kanaler, pakken vil dog indeholde samme antal kanaler. Der kommer flere HD-kanaler i 2014. Der bliver 10 HD kanaler i
pakke 1 og 15 HD kanaler i pakke 2. I pakke 1 bliver der 7 analoge kanaler og 23 digitale kanaler og i pakke 2 bliver der 22 analog+digitale kanaler samt 6 rent digitale kanaler. Der tilbydes 23 radiokanaler. Prisen for temapakker stiger i 2014 til kr. 278 for første
temapakke.
Programsammensætningen i 2014 ændres ikke væsentligt i forhold til 2013
Den lille programpakke koster i 2013 kr. 948,00 og prisen forventes at stige til kr. 1.158,60 i 2014. Den store programpakke koster i
2013 kr. 4.534,20 og prisen forventes at stige til kr. 5,670,60. Priserne er eksklusive administrationskontingent som de enkelte foreninger opkræver. Ved vurdering af stigningen i programpriserne skal der tages hensyn til, at alle forbrugere på grund af foreningens 25 års
jubilæum var kontingentfrie til DOA i 2013. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programpriserne.
Radiokanaler fortsætter som de er sammensat på nuværende tidspunkt.
Der var efterfølgende dialog angående programsammensætningen. Der var bred enighed om, at ingen programmer bør fjernes fra programpakkerne. 3 pakkesystem blev drøftet, men som følge af, at der kommer flere fritvalgsmuligheder skønnes det fortsat ikke at være
hensigtsmæssigt, ikke mindst set i relation til, at et 3 pakkesystem vil medfører forventede prisstigning på omkring kr. 1.200 årligt.
Der var enighed om, at programsammensætningen i 2014 skal være som præsenteret af Torben Sørensen.
Tage Skott orienterede om Sønderborg Lokal TV. Ved ikke om vi fortsat får licens til udsendelser i ”æteren”. Der skal opfyldes krav om
minimum 2 timers ugentlige nye udsendelser og 4 timer med genudsendelser. Alternativt kan man udsende udsendelser fra Sønderborg
Lokal TV via DOA´s eget net. På forespørgsel blev der svaret, at Pakke 1 under alle omstændigheder er nødvendig for at streame programmer. Smart-Tv er lige med fordelsaftale 3 som for alle bliver opkrævet med kr. 31,20 hvortil kommer kortafgift. Det forventes at
Stofa fremover overtager all tv kanaler fra SydEnergi og at SydEnergi overtager alt internet. Der forventes etableret væsentligt flere
NOK stationer som reducerer ulemper ved kobber i forhold til fiber. 1 NOK station for hver 500 forbrugere er hensigtsmæssigt. Set i forhold til fiber giver kobber i væsentlighed kun begrænsninger vedrørende internet-uploadhastighed.
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