
Nyt fra Mølholm Antennelaug 

Nyhedsbrev December 2018 fra Mølholm Antennelaug 

Følgende nyhedspunkter: 

• Kanalomlægning i MAL sker tirsdag den 4. december 2018. 

• Pakkepriser gældende fra 1. januar 2019. 

• Generalforsamling den 25. februar 2019.  

• Julemusik hele december og nytårsmusik den 31. december 2018. 
 

Den årlige kanalomlægning 

 
Omlægning af tv-pakkerne (de nye i 2019) gennemføres den 4. december 2018.  Efter kl. 14.00 kan 
der søges. Hvis du har en boks, skal du ikke foretage dig noget, da den selv opdaterer program-
omlægningerne. Øvrige medlemmer uden boks må selv foretage en kanalsøgning på deres tv. Til 
hjælp har Mølholm Antennelaug udarbejdet en oversigt for hvordan det gøres på de mest kendte 
TV -mærker. Denne vil kunne ses på vores hjemmeside www.molholmantennelaug.dk . 
Skulle der være problemer med kanalomlægningen er I velkomne til at kontakte os på tlf. nr. 7020 
4704 eller på mail info@molholmantennelaug.dk eller Stofa på tlf. 8830 3030. 
 

Pakkepriser gældende fra 1. januar 2019 

 
Bestyrelsen er glade for at kunne sænke pakkepriserne til vores medlemmer næste år med nye 
tiltag beskrevet i november nyhedsbrevet. (Prisen i parentes er 2018). 

 Kontingent pr. måned  Kontingent pr. kvartal 

Lille pakke 
161,00 

(178,00)  

483,00 

(534,00) 

Mellem pakke 
377,00 

(393,00) 

1.131,00 

(1.179,00) 

Stor pakke 
540,00 

(562,00) 

1.620,00 

(1.686,00) 

Beløbet opkræves primo januar, april, juli og oktober 2019. 

 
Generalforsamling  
Primo 2019 afholder vi generalforsamling. Vi glæder os til at se jer. Så sæt kryds i kalenderen til 
denne aften. Der vil blive budt på sandwich og øl/vand.  
 

STED:   Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle 
TIDSPUNKT: Mandag den 25. februar 2019, kl. 19.00 

 

http://www.molholmantennelaug.dk/
mailto:info@molholmantennelaug.dk


Ekstrakanalen i december 

 
Igen i år kan vi tilbyde julemusik på julekanalen Uptown Christmas TV på Ekstrakanalen indtil 30. 
december 2018. Uptown Christmas TV viser musikvideoer med julemusik døgnet rundt med 
klassiske og nye julehits.  
Den 31. december 2018 vil der være festmusik hele nytårsaften.  
 

 
 

 
Vi ønsker alle medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår 

 
 

HUSK: har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte os på mail info@molholmantennelaug.dk 

eller tlf. 7020 4704. 

 

mailto:info@molholmantennelaug.dk

