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Generalforsamling
Bogense Antenneforening har holdt sin hvor vi kan gøre vores indflydelse gælårlige ordinære generalforsamling på dende, på et møde i november 2017 blev
Bogense Hotel den 25 april 2018.
programudbuddet fog 2018 vedtaget.
På internetfronten har vi som nævnt
Uddrag af formandens beretning:
allerede sidste år dammen med Stofa laSom bekendt har vi samarbejde med Sto- vet en aftale om at tilbyde Bredbånd Onfa omfattende levering af TV, radio, in- ly, dvs. bredbånd uden at man har nogen
ternet og telefoni samt vedligeholdelse af TV pakke.
Endvidere kan man nu via Stofas MIT
anlæg og administration af medlemmer,
tilslutninger og opkrævning af kontingent TV som alternativ til TY pakker frif vælge kanaler og kun betale for dem man
og programafgifter.
Som omtalt på forrige års generalfor- vælger.
Arbejdet med flytning af fordelere på
samling har vi arbejdet sammen med Stofa på at lave en 5 årsplan for fremtidige lofter over rækkehuse til skabe udenfor
nødvendige investeringer i vores net, for bygningen er færdig, det betyder at der
at kunne leve op til fremtidigt kapacitets- kan skiftes pakke, fra– og tilkoblinger
uden at ulejlige andre beboere.
behov.
Den gamle antennemast som vi ikke
I februar 2018 fremkom at oplæg til
udviklingsplan med forslag til kapacitets- længere bruger er fjernet, tilsvarende er
udvidelse, der skal ske ved et teknologi- de gamle paraboler, der stod på pumpeskifte fra Docsis 3,0 til Docsis 3,1 omfat- stationens tag fjernet.
tende 2 etaper, hvor etape 1 er en ombygning med nodeneddeling til 250 mulige Valg:
husstande pr. Ø og etape 2 er en ombyg- På valg var Børge Kiilsholm, Aksel
ning til 1200 Mhz fremvej og 200 mhz Nielsen og Allan Nielsen, alle blev genreturvej. Dette skulle fremtidssikre kapa- valgt.
citeten frem til år 2022.
Som suppleanter blev John Meilstrup
Vi har holdt møde med Stofa om gen- og Knud Erik Petterson genvalgt.
forhandling af vores samarbejdsaftale og
Som revisorer blev Poul Rasmussen
resultatet er blevet en 5 årig forlængelse og John A. Marcussen genvalgt.
frem til 1. oktober 2021. som en del af
På et bestyrelsesmøde den 28 maj
aftalen er der sket en forhøjelse af vort 2018 blev bestyrelsen konstitueret sålevederlag fra Stofa for adgang til at levere des:
internet fra vores anlæg, idet vederlaget Formand
Niels H. Nissen
fremtidig udgør 10 %.
Næstformand
Aksel Nielsen
Som endnu en væsentlig del af aftalen Kasserer
Jonas Lindberg Larsen
stiller Stofa en beløbspulje til rådighed Sekretær
Per G. Jørgensen
for antenneforeningen på 3 mill. Kroner , Bestyrelsesmedlemmer:
som kan anvendes til ovennævnte opgraBørge Kiilsholm
dering til Docsis 3,1.
Henrik Christiansen
Vi sidder i et programudvalg sammen
Allan Nielsen
med andre antenneforeninger og Stofa,
Ansvarshavende og layout: Børge Kiilsholm.
Bladudvalg: Henrik Christiansen, Allan Niel-sen, Børge Kiilsholm, Jonas Lindberg Larsen og Aksel Nielsen.
Tryk: Filipsen Grafisk Produktion aps
Forsidebillede: Parti fra Bogense Andelsboligforenings byggeri på enggade
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Vi opgraderer til giganet!
Tiden, hvor stue-tv’et var hjemmets eneste skærm, er hos for længst forbi, og i
dag bugner mange hjem med både smartphones, iPads, computere og tv, der alle
er koblet på internettet. Det stiller større
og større krav til internet-forbindelsen,
som både skal have mere plads, højere
hastighed og være robust og stabilt på
samme tid.
I Bogense Antenneforening råder vi
allerede i dag over et veludbygget kabeltv net, som vores medlemmer dagligt nyder godt af, når de ser tv eller er online.
Men det stopper ikke der, for snart tager
vi det næste skridt ind i fremtiden, når vi
sammen med Stofa opgraderer kabel-tv
nettet til giganet, der er mindst lige så
hurtigt og stabilt som et fibernet. Det betyder, at vi fra sommeren 2020 kan tilbyde medlemmerne internet med gigabithastigheder.
Hvad betyder det for dig som medlem?
Opgraderingen baner vejen for højere fart
på Bogenses ’digitale motorvej’, så alle
foreningens medlemmer får mulighed for
at få fremtidssikret internet med hastigheder helt op til 1,2 Gbit, mod de nuværende 300 Mbit. Og der bliver rigelig plads

til, at hele familien kan være online sammen, uden udfald eller langsomme forbindelser. Samtidig giver det mulighed for
flere 4K-tv kanaler, efterhånden som flere
tv-kanaler vil begynde at sende i knivskarp 4K kvalitet. Det sikrer alle den bedste oplevelse – ikke bare nu, men også i
fremtiden.
Opgradering i to faser i 2018 og 2020.
Selve den tekniske opgradering af antenneanlægget og nettet vil ske i to faser.
Første fase gennemføres i løbet af efteråret i år, mens anden fase finder sted i
løbet
af
2020.
Bedre stabilitet med proaktiv fejlsøgning
Under opgraderingen gennemgår Stofas
teknikere samtidig hele vores net og giver
det et løft, der sikrer bedre og mere effektiv vedligeholdelse. Driftsforstyrrelser
blive fremover være minimeret, fordi
Stofas teknikere efter opgraderingen kan
fejlsøge så nøjagtigt og proaktivt, at de
kan spotte problematiske udsving, inden
de påvirker medlemmerne.
I forbindelse med opgraderingen vil
der to dage være korte afbrydelser. Det er
de eneste gener, man vil mærke under
opgraderingen.
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Kontingent 2019
Kontingent for 2019 fastsættes til 300 excl. moms. Kontingentet skal godkendes på
generalforsamlingen i april 2019. Programafgift og afgift til Koda og Copydan
fastsættes på grundlag af pakkesammensætningen.
Priser for 2019 bliver herefter således:

Pakke
Kontingent 2019

1

2

3

300,-

300,-

300,-

1.040,-

3.044,-

4.736,-

Copydan og Koda 2019

615,-

678,-

716,-

Moms

335,-

836,-

1.259,-

2.290,-

4.858,-

7.011,-

190,-

405,-

585,-

Programafgift og fordelsaftale for 2019

I alt 2019
Pr. måned

Kontingent mv. opkræves af Stofa, som efterfølgende afregner med Bogense
Antenneforening for så vidt angår kontingentet, Stofa afregner afgift til Copydan og
Koda med Copydan, og programafgift med de respektive programselskaber.

Ny Hjemmeside

Programnyt

Bogense Antenneforening hjemmeside
har efterhånden nogle år på bagen og
trænger til fornyelse, den nye hjemmeside
bliver til i samarbejde med Stofa, hjemmesidens adresse www.bogense-net.dk
bliver uændret således, så du finder hjemmesiden der hvor du plejer.
Den nye hjemmeside bliver mere brugervenlig og tidsvarende i sin opbygning,
således at det giver en bedre oplevelse og
overskuelighed når man bruger hjemmesiden.
Fremover vil Stofs vedligeholde dele
af hjemmesiden og Antenneforening resten således at der ikke skulle opstå
uoverensstemmelse mellem Stofa og Antenneforenings hjemmesider. Samtidig
bliver hjemmesiden mere informativ.

I januar 2019 sker der en kanalomlægning
idet Kanal 4 bliver flyttet fra pakke 2 til
pakke 1, Commedy Central skifter navn
til Paramount Network, kanalen flytter fra
pakke 3 til pakke 1Nick Jr. Og Disney
Junior kommer ind i pakke 3.
For en del lidt ældre TV apparater vil
det være nødvendig at køre en progrankørsel, hvorimod mange nyere TV apparater selv finder programmernes nye placering.
Fra januar 2019 vil alle med pakke 3 få
adgang til TV2 Play, koden der skal anvendes for at blive oprettet som bruger vil
kamme til at stå på mine sider.
Omlægningen forventes at ske primo
januar 2019, formentlig den 8. januar.
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Januar 2019

Programpakke 1 - Grundpakken
Program

Digital

Nr.

Synstolkning

DR 1

HD

1

88

DR 2

SD

33

89

DR 3

HD

34

90

DR Ultra

SD

35

DR Ramasjang

SD

36

DR K

SD

37

TV2 Danmark Fyn

HD

2

TV Fyn

HD

66

TV2 Charlie

SD

7

Fyn (lokal TV)

SD

74

TV3

HD

3

DK4

HD

14

Kanal 4

HD

4

Kanal 5

HD

5

TV3 Puls

SD

16

Das Erste

HD

100

ZDF

HD

101

N3 (NDR)

HD

102

RTL

HD

104

Arte

HD

151

Sat 1

SD

103

NRK 1

HD

91

NRK 2

HD

92

TV 2 Norge

HD

93

SVT1

HD

85

SVT2

HD

86
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Januar 2019

Programpakke 1 fortsat
Program

Digital

Nr.

TV 4 Sverige

HD

87

Paramount Network

HD

?

Stofa Kanalen

SD

12

Folketinget

SD

39

Infokanal

SD

31

Ekstrakanalen

HD

13

Programpakke 2
Program

Synstolkning

Januar 2019

Digital

Nr.

Synstolkning

Alle programmer i pakke 1 samt følgende programmer:
TV2 News

SD

9

TV2 Zulu

SD

8

TV2 Fri

HD

11

6’ern

HD

6

Nickelodeon

HD

22

TV3+

HD

15

Disney Channel

HD

23

Discovery Channel

HD

18

National Geographic

HD

19

Cartoon Network

HD

48

TLC

HD

21

TNT

HD

56

I forbindelse med kanalomlægningen primo januar 2019 kan flere kanaler ændre kanalnummer evt. nye kanalnumre vil blive oplyst på foreningens hjemmeside
www.bogense-net.dk
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Programpakke 3 - Fuld pakke
Program

Januar 2019

Digital

Nr.

Synstolkaing

Alle programmer i pakke 1og 2 samt følgende programmer:
TV2 Sport

SD

12

TV3 Sport

HD

14

TV3 Max

HD

15

Animal Planet

HD

20

CANAL9

HD

25

Eurosport

HD

26

Eurosport 2

HD

27

MTV

HD

28

Nick Jr

HD

?

Disney Junior

HD

?

ID Investigation Discovery

SD

40

Viasat History

HD

42

CNN

SD

45

Boomerang

SD

47

Disney XD

SD

49

National Geographic Wild

SD

55

Vh1

SD

78

VH1 Classic

SD

225

Viasat Ultra (kræver 4K tuner)

4K

54

E-Sport

SD

57

Modtagelse af digitale programmer kræver DVB-C MPEG4 tuner. De fleste
fladskærme kan lave en automatisk
kanalsøgning. Når du lave en kanalsøgning skal du vælge DVB-C/Kabel-tv, har
tuneren problemer med at finde
programmerne, kan du manuelt indtaste

følgende:
1) Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
2) Netværks-ID: 0
3) Modulation: 64 QAM
4) Symbolrate: 6900 KS
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Fejlmelding:
Er der problemer med signalforbindelse eller er signalet i uorden..!
1.

Har du flere fjernsyn tilsluttet, så kontroller om fejlen berører de øvrige
fjernsyn.

2.

Går dit signal igennem en harddisk maskine eller andet, så tjek om det evt.
er harddisk maskinen der er defekt, ved at flytte signal ledningen direkte
til fjernsynet.

3.

Har du egen antenneforstærker tilsluttet, kan fejlen også være her. Hvis
muligt, så prøv at sætte et TV til, før det første stik.

4.

Kontroller om antennekabler og stik er i orden, og sat ordentligt i. Har du
flere antennekabler - prøv at skifte kablerne ud.

5.

Undersøg om naboen har samme fejl "symptomer" Hvis dette er tilfældet,
er der højst sandsynligt tale om en anlægsfejl.

6.

BEMÆRK. Hvis årsagen er en defekt installation i din bolig, eller hvis stikledningen fra kabelskabet til det første stik i huset er beskadiget, vil du
modtage en regning, for udbedring af fejlen.

7.

Har du undersøgt overstående, kontakt Stofa A/S
Kundeservice

hverdag 08:00-19:00

tlf. 88303030

weekend og helligdage

lukket

Teknisk support hverdag 08:00-22:00
tlf. 88303030
weekend og helligdage 08:00-19:00:00 tlf. 88303030

Radio (incl. i alle pakker)
Program

Juni 2017

Frekvens

Program

Frekvens

DR P1

87,5

NDR 2

95,0

Radio24syv

88,0

NDR 1

95,4

DR P3

88,6

Radio Nordfyn

95,9

DR P4

89,3

Radio Slesvig Holstein

97,1

Nova FM

90,1

Radio Luna

97,6

RadioEnergy (NRJ)

90,6

NDR Kultur

98,0

Radio 2000

91,5

Absolute Radio

98,6

Radio 3

92,9

RTL radio

99,4

DR P5

102,4

DR P2 Klassisk

99,9

Radio Prøvekanal

93,9

Sputnik

100,9
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Praktiske oplysninger:
Pakkeskift:
TV programmerne er opdelt i 3
programpakker, således at medlemmerne
har mulighed for at fravælge de fleste
betalingsprogrammer.
Hvilke
programmer der er i de enkelte TV-pakker
fremgår af programoversigten på side 5 7. Som noget nyt kan medlemmerne nu
også vælge kanalerne enkeltvis se mere
herom på www.stofa.dk.
Pakkeskift bestilles hos Stofa A/S på
tlf. 88303030, i forbindelse med bestillingen vil du få oplyst hvornår pakkeskift
vil blive udført.
Pakkeskift kræver at en tekniker skal
ud på adressen, der opkræves derfor et
gebyr for pakkeskift, samtidig med
opkrævning af gebyret, vil der blive
foretaget en regulering af programafgiften.
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Evt. pakkeskift berører ikke muligheden for internetopkobling og telefoni via antenneanlægget.
Der er mulighed for at abonnere på
yderligere digitale programmer fra Stofa
A/S. Læs mere herom på Stofas
hjemmeside www.stofa.dk.
Flytning:
Flytning skal meddeles til Stofa A/S på
tlf.88303030.
Gebyrer:
Skift til mindre tv pakke
Skift til større tv pakke
Flytning
Genåbning tv
Rykkergebyr
Faktureringsgebyr
Betalingsservice gebyr

299 kr.
0 kr.
0 kr.
495 kr.
100 kr.
49 kr.
9,75 kr.

Bestyrelse:
Formand:
Niels H. Nissen, Havnefronten 6, 2.
Tlf. 2297 5096
E-mail: nissen@adv-niels-nissen.dk

Næstformand:
Aksel Nielsen, Valmuevej 6
Tlf. 2345 8977
E-mail: daisy.n@stofanet.dk

Kasserer: (webmaster)
Jonas Lindberg Larsen, Tromsøparken 6
Tlf. 5099 8211
E-mail: larsen_jonas@hotmail.com

Sekretær:
Per G. Jørgensen, Gyldensteensvej 6
Tlf. 4010 6145
E-mail: sofiero@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem::
Børge Kiilsholm, Glentevænget 4
Tlf. 4027 2288
E-mail: bkglen@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Allan Nielsen, Kastanievej 18
Tlf. 6481 3167
E-mail: ni18@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Christiansen, Reberbanen 9
Tlf. 2330, 2835
E-mail: henrik.b.c@stofanet.dk
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Vi har rammen til en vellykket familiefest
Fyns populæreste tilbud
med overnatning

Velkomstdrink
3 retters veltillavet selskabsmad
• Kaffe med småkager
• Natmad
• Hvidvin, rødvin, portvin,
øl, vand, vermouth ad
libitum
• Lys og blomster
Kvalitet til populær pris.
fra 459,•
•

Giv gæsterne et tilbud

Overnatning i
Dobbeltværelser og morgenmad
Lørdage og helligdage:
kr. 150 ,- til kr. 195,- pr. pers.
Søndag til fredag gives 15 % rabat
Rabat i 3 og 4 sengs værelser.
Tillæg for enkeltværelser.
Miljøtillæg kr. 17,50

Fest ud over 7 timer: 45 kr. pr. time

Inge Marie og Thorkils Kaspersen
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www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

