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Kanaler og pakkesammensætning
Bestyrelsen havde til den ekstra ordinære generalforsamling
lavet et forslag til kanal og pakkesammensætning for 2015.
Til dette oplæg var der kommet en række af ændringsforslag
som de 38 fremmødte skulle tage stilling til. Vi er i
bestyrelsen glade for den debat vi havde, og som også
betyder at det nytter noget at stille ændringsforsalg, hvilket
man ikke kan ved andre TV udbydere.

leverandører og det har betydet, at vi kan tilbyde endnu to kanaler
som ikke belaster prisen på pakkerne.

Der blev på generalforsamlingen afholdt følgende afstemninger:

Du kan se hele kanal udvalget på næste side.

• Bestyrelsens oplæg til kanaler og kanalsammensætning
Vedtaget med stemmerne 24 for og 9 imod
• TLC tilføjes fuldpakken
Kunne ikke opnå flertal 6 for og 17 imod
• TV3 Sport2, Canal9 og Canal8 tilføjes fuldpakken
Vedtaget med stemmerne 17 for og 3 imod
• ADR og ZDF udgår
Kunne ikke opnå flertal 8 for og 18 imod
• ZDFInfo, RTL, MDR og NDR udgår
Kunne ikke opnå flertal 13 for og 18 imod
• Phoniex udgår
Vedtaget med stemmerne 21 for og 7 imod
• Fuldpakken bliver som der er i dag.
Kunne ikke opnå flertal 4 for og 19 imod
• Forslag om ændring af mellempakken og fuldpakken
Vedtaget med stemmerne 17 for og 12 i mod

Hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen har været i gang med at forhandle med vores

• ID Discovery
Som er en ny krimi kanal
• Trace Urban HD
Musik kanal til de unge

Sådan får du TV2 Play
Med abonnement på mellem
eller fuldpakken vil du i løbet
af januar gratis kunne se TV2
Play.

Via vores hjemmeside vil du
kunne logge ind på vores
selvbetjening og oprette et
brugernavn og kodeord til TV2
Play. Når du har fået dit
brugernavn og kodeord har du nu
adgang til TV2 Play

På vores hjemmeside og facebook
gruppe vil vi infomere nærmere
om hvordan og hvornår TV2 Play
Der ville være noget indhold som er tilgængelig.
b.la. nye film der vil kræve ekstra
betaling, det afregner du direkte
med TV2 hvis du ønsker at se det.
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Kanal og pakke sammensætning 2015
Grundpakken

Mellempakken

1 - DR1
2 - DR2
3 - TV2 HD
4 - DRK
6 - TV2 Charlie
8 - DR3
9 - HAL Infokanal
31 - TV2 SD
32 - TV Syd +
51 - NatGeo
82 - Folketinget
93 - Ramasjang
94 - Ultra
100 - ARD
101 - ZDF
102 - RTL
111 - ZDFInfo
130 - Arte
140 - NDR
142 - MDR
201 - DR1 Syn
202 - DR2 Syn
203 - DR3 Syn

5 - TV2 Zulu
7 - TV2 Fri
150 - TV3
10 - TV3 HD
151 - TV3+
11 - TV3 + HD
12 - TV3 Puls
20 - Kanal4
21 - Kanal5 HD
40 - Trace Urban HD
50 - ID Discovery
90 - Disney Channel
80 - TV2 News
78 - TV2's nye sportskanal
TV2 Play
Følgende kanaler udgår:
TNT, Star, Showtime og CNN

Fuldpakken
22 - 6'eren HD
30 - DK4
62 - TCM
70 - TV3 Sport1
72 - TV3 Sport2
72 - Viasat Golf
73 - Canal8 Sport HD
74 - Canal9 HD
75 - Eurosport1 HD
76 - Eurosport2 HD
91 - Cartoon Network
Følgende kanaler udgår:
Discovery, History HD

De nye forløbige* pakke priser er
følgende:
Grundpakken
Mellempakken
Fuldpakken

Kr. 125,Kr. 389,Kr. 569,-

*Bemærk!
Pakkepriserne skal godkendes på
den ordinære generalforsamling, i
starten af det nye år.
Der tages forbehold for prisændringer fra leverandører og
copydan.

TV3 Puls flyttes til mellempakken

NatGeo flyttes til grundpakken
6'eren, DK4, Cartoon Network og TCM
flyttes til fuldpakken

Følgende kanaler udgår:
SkyNews, Phoenix og Boomerang
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Internet fra Højen Antennelaug
Hvorfor vælge internet fra
Højen Antennelaug?
•

•

•

•

Hal-net er drevet af Højen
Antennelaug, som er en
forening. Det vil sige at du som
medlem har indflydelse på
hvordan vi driver hal-net ved at
møde op til vores
generalforsamling.
Hos mange andre internet
leverandører får du ofte nogle
hastigheder som du ikke
udnytter. Vi har valgt nogle
hastigheder og priser som er
lavere, men som fint kan bruges
til alt det du normalt bruger
internettet til.
Vi skal ikke generere et
overskud, men blot sikre at vi
kan levere internet i den kvalitet,
som du har behov for. Derfor vil
vi gerne investere i infrastruktur
og derefter se på om vi kan
sætte priserne ned.
Vi er altid tæt på dig, og vil gøre
vores yderste for, at du har en
god oplevelse med hal-net.

Beskrivelse

HAL Small
(2/2mbit)

Download hastighed
Upload hastighed
Pris pr. md.
Samlet pris i 6 md.
Bindings periode

10 Mbit
2 Mbit
15 Mbit
20 Mbit
5
Mbit
2 Mbit
15 Mbit
20 Mbit
Kr. 169,Kr. 125,Kr. 199,Kr. 249,Kr. 1.428,Kr. 1.188,Kr. 1.608,Kr. 1.908,6 md.
6 md.
6 md.
6 md.

HAL Medium HAL Large
HAL Mega
(10/5 Mbit) (15/15 Mbit) (20/20 Mbit)

Der skal de første 6 måneder betales for antennepakken som koster Kr. 69,pr. md.

Ring 69 90 55 65
og bestil din internetpakke
Vi leverer inden for få dage
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Fakturering, TV-pakker m.m.
•
•
•
•
•

Skift af TV-pakke
Spørgsmål til faktura
Montering af internet
Indstilling af kanaler
Kontrol af dit
antenneanlæg

Internet, forening m.m.
•
•
•
•

Bestilling af internet
Ændring af internethastighed
Fejl på internet
Generelle spørgsmål om
kanaler

Kontakt:

Kontakt

Jelling Radio

Højen Antennelaug

Telefon: 75 87 21 44
Mail: service@hojen-al.dk

Telefon: 69 90 55 65
Mail: support@hojen-al.dk

Følg os på
facebook

1. december skifter DR fra DAB til DAB+
internet og wi-fi), så slukkes
FM-båndet i slutningen af 2019,
og så er DAB+ en nødvendighed,
hvis du vil lytte til en radio.
For at komme op på 50 % kan
DR's kanal P4 som digital kanal i
DAB-nettet komme til at spille
en vigtig rolle:
Med DR som drivkraften er
den nyeste radioteknologi
stærkt på vej til danskerne: 1.
december skifter DR fra DAB
til DAB+, som giver plads til
flere kanaler.

»Det kan unægtelig komme til at
betyde meget for danskernes
digitale radiolytning, da P4
selvstændigt står for 41 % af
danskernes radiolytning, og det
bliver spændende at følge hvilken
effekt det får for den digitale
7 af DR's 11 radiokanaler er i
lytning«, skrev DR tidligere på
øvrigt allerede i dag udelukkende året i den årlige statusrapport
digitale, og flere andre danske
»Medieudviklingen 2013«.
radiokanaler vil også over det
næste par år skifte til DAB+.
Har du en digital DAB radio er det
derfor vigtigt at du får
P4's vigtige rolle
kontrolleret at den understøtter
Folketinget har besluttet, at hvis DAB+ hvis du forsat vil lytte til de
halvdelen af al radiolytning i
digitale kanaler fra DR.
midten af 2018 foregår digitalt
(DAB i biler og i hjemmet samt via
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