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Torsdag den 22. november 2012, kl. 17 blev der i B42´s lokaler, Grundtvigs Alle 88, Sønderborg, afholdt orienterings- og debataften om 
TV- og radioprogrammer for bestyrelserne i alle foreninger som modtager signal fra DOA med følgende dagsorden: 
 

1. Orientering om stade vedr. samarbejdet med Stofa. 
2. Orientering om nuværende programmer. 
3. Hvad er prisen i 2013 med nuværende programmer? 
4. Skal vi skifte programmer ud. 

 
Tage Skott orienterede om aftenens program og begrunder hvorfor afholdelsen af mødet er forsinket, hvilket skyldes forhandlingerne med 
Stofa samt problemer med at fremskaffe de relevante programpriser. Der blev orienteret om foreningens jubilæum den 19/3 2013 samt 
eventuelt tiltag til rabat på programprisen i samme anledning. 
 
Fra 1/1 2013: 

• Web to go uanset udbyder af bredbånd. Alle programmer er dog ikke med i muligheden og ordningen gælder kun betalende Sto-
fa kunder. 

 
• Start forfra + (løbende døgn + 24 timer) 

 
• Netværksbaseret  ”videooptager” 

 
• Der stilles løbende 200 film til rådighed u/b for abonnenter med TV2 – film i basisudbuddet (kræver Zaptor kort) 

 
• Stofa FritValg hvor man skal vælge minimum 4 kanaler til priser fra kr. 10 til kr. 40 pr. måned. 

 
Vi fortsætter med vores 3 temapakker, som et ekstra supplement til vores grundpakke og Stofa ”Frit valg”.  
 
Der påtænkes udsendt folder til alle der får signal fra DOA med mulighed for at medtage navne på kontaktpersoner i de enkelte foreninger. 
 
Programsammensætningen i 2013 ændres ikke væsentligt og TV2 bliver i grundpakken. Canal 8 kommer i pakke 2. 
 
Den store programpakke koster i 2012 kr. 4.338 og prisen forventes at stige til kr. 4828,20. Prisen er eksklusive den administrationskontin-
gent som de enkelte foreninger opkræver. 
 
Planchen vedrørende Stofa kanalpræferencer 2012 blev gennemgået. Der bliver formodentlig ingen must carry kanaler fremover. 
 
Der er igennem forhandling med Stofa opnået en kreditnota på kr. 250.000 som forventes anvendt til modernisering af hovedstation og led-
ningsnet. 
 
DOA anbefaler, at de enkelte foreningers eventuelle gæld til Stofa opgøres så der kan indgås aftale omkring indfrielse af gælden og der-
med foreningernes selvstændighed i forhold til valg af programleverandør. 
 
Analogt signal fortsætter indtil videre, selvom Stofa gerne ser denne service afviklet i 2013. 
 
Tage gør rede for, at en udvidelse fra 2 pakker som tilbydes nu til 3 pakker vil bevirke en samlet større pris for den store pakke. 3 pakker 
kræver endvidere filtermontering hvorved en kanalplads mistes, derudover mistes båndbredde til kanaler grundet G4 net fra 1. januar 2013. 
 
Om 2 år er DOA fri af aftalen med Stofa hvilket giver valgmulighed i forhold til andre leverandører. 
 
Kanaludbud blev gennemgået. Enighed om at TV2 skal blive i grundpakken. TV2 / TV2 Syd, Discovery, Disney Channel, Eurosport, TV2 
News, Animal Planet, MTV Europe, Canal 9, TMC/Cartoon, TV3 Danmark, TV3 Plus, Kanal 4, Kanal 5, TV2 Sport, TV2 Film, TV2 Charlie, 
DK4, TV3 Pulse, TV Zulu, Canal 8, 6eren, og HD kanaler indgår i udbuddet fremover som derfor stort set er uændret (+Canal 8) i forhold til 
2012.  
 
Radiokanaler fortsætter som de er sammensat på nuværende tidspunkt. 
 
Uden at der blev truffet beslutning desangående blev der lagt op til eventuel jubilæumsfest i 2013 for bestyrelserne i de enkelte foreninger. 
 
Sønderborg, den 28. november 2012 
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