
                                                                                                                                                         

Beretning Antenneforeningen B42 2021/22 

Ja året 2021/2022 har igen budt på Corona som lå en dæmper på aktiviteter, sociale 

arrangementer, også her i antenneforeningen hvor møderne blev holdt på et meget lavt niveau.  

 

Vi ved at mange stadig arbejder hjemmefra, så der er stadig godt gang i Internettet. Vi må bare 

sige at de Internet hastigheder Stofa har leveret på DOA s sendenet har klaret sig rigtig godt, selv 

om der har været henvendelser om hvornår DOA levere fiber. 

  

Vi fik i ingen prisstigninger på TV-pakkerne i 2022, så vi holder stadig billigste priser på TV-pakker i 

forhold til andre udbydere som vi samlinger Os med, og det er en meget vigtig del af Vores og 

DOA´S opgave, at arbejde for at holde prisen på TV pakker så billigt som muligt i forhold til andre 

udbydere. 

 

DOA fik som bekendt en ny 5-årig aftale med Stofa om levering af TV fra 1.1.2022 

Administrationen og service bliver ligeledes varetaget af Stofa, i det store hele kan man sige 

Ændringerne er med små knops på vejen gået godt, der har været stor tilfredshed med at man kun 

skal ringe et sted hen vedr. Tv og internet pakker. 

Det er også blevet taget godt i mod at vi nu har 3 Tv-pakker at vælge iblandt. 

 

Vi vender lige tilbage vedr. Fiber der sikkert mange der har lagt mærke at Norlys graver fiberkabel 

ned rundt omkring, men drejer det sig om Boligforeninger skal de have tilladelser fra 

Boligforeningerne først Da vi vil eje kablerne. 

Der ingen triviel om at nogen mener at fiber er det eneste der dur, men coax kablet er stadig lige 

så godt og kan stadig levere et godt signal i mange år ud i fremtiden. 

 

1 september stoppede DOA s Daglige tekniske leder og indtil videre varetager DOA s formand & 

næstformand ledelsen. 

 

Vi tilbyder stadig tilvalg, hvor man oven i pakke 1, kan abonnere på ”VælgSelv” 10, 20 eller 30 

kanaler og hvis man ønsker enkeltkanaler, er det ”VælgSelvFrit. 

 Begge ordninger kræver en Stofa Tv-boks eller en kortlæser med et Stofa kort, pr. tv. Da det er et 

Stofa produkt, skal det bestilles via ”Mine Sider” eller ved at kontakte Stofas kundeservice. 

Vi bibeholder FM-båndet indtil videre, som en af de få i landet. Der vil nok på et tidspunkt komme 

på tale at vi på grund af pladsmangel i frekvensområdet, at der vil blive nødvendigt at lukke for FM 

båndet. Ellers bliver vi sikkert indhentet i 2023 hvor det nuværende medieforlig løber til. 

Hold dig altid opdateret, følg med på DOA s hjemmeside: www.doa.dk.   

Og antenneforeningerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er noget vi skal 

arbejde for eller med. 

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

Formand 

Finn Marquardsen 

 


