
Forslag til administrationsaftale med DKTV 

Overgangen fra obligatorisk tv-grundpakke for alle beboere til fritvalg ifølge den nye lov betyder at 

antenneforeningen er nødt til fremover at administrere på en helt anden måde. 

Antenneforeningen har ikke mulighed for at administrere beboernes fra- og tilmeldinger til tv-

grundpakken. 

Antenneforeningen kan heller ikke lægge et holdbart budget for tv-grundpakken når man ikke ved 

hvor mange beboere der vælger den. 

Derfor har bestyrelsen søgt en løsning hvor tv-grundpakken overgår til en abonnementsordning på 

linje med den måde beboerne i dag abonnerer på tv-mellem- og fuldpakke, bredbånd og telefoni. 

Beboerne skal altså ikke melde sig fra tv-grundpakken hvis de ikke ønsker den men melde sig til 

hvis de ønsker den. 

De udgifter der har vejet tungest i foreningens budget hidtil er programafgift til YouSee, de fælles 

servicekontrakter som dækker service på hele anlægget, både tv, bredbånd og telefoni samt 

copydan. 

I bestyrelsens forslag til en fremtidig løsning trækkes disse udgifter ud af budgettet. 

Det betyder en økonomisk meget slankere antenneforening. 

Til gengæld betyder det at disse udgifter skal dækkes ind på anden vis. 

Den nye lov giver mulighed for at visse udgifter - til drift og vedligehold af foreningens anlæg og til 

administration - opkræves hos alle beboere uanset om de aftager grundpakken. 

Den mulighed har bestyrelsen i sit forslag valgt at se bort fra, fordi det i praksis ville betyde at BOSJ 

så skulle have 6 kr. oveni for at opkræve ca. 10 kr. hos hver beboer pr. mdr. 

 

Bestyrelsen er landet på et forslag til en administrations- og seviceaftale med Dansk Kabel TV. 

Aftalen indebærer at Dansk Kabel TV overtager administration af tv-grundpakken og opkræver tv-

grundpakken hos den enkelte beboer i en abonnementsordning. 

De udgifter som trækkes ud af antenneforeningens budget - programudgift til YouSee, service på 

foreningens anlæg samt copydan – opkræves i stedet via den enkelte beboers abonnement. Dog 

fordelt ud så abonnenter på bredbånd og telefoni også betaler deres andel. 

Forslaget et udregnet i 2018 priser så det kan direkte sammenlignes med hvad der betales i dag. 

Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten, 25.5.2018 

   

 

 

 


