
 

Nyhedsbrev februar 2023 

Generalforsamling: 

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand  : Lars Olesen 

Næstformand : Søren Christensen 

Kasserer   : Karsten Ransby Nielsen 

Sekretær  : Marianna Bach 

Medlem  : Preben Bisgaard 

1. suppleant : Vakant 

2. suppleant : Vakant 

TV-pakker og priser: 

Fra 01.04.2023 sker der en tilpasning af pakkerne og priserne i Mølholm Antennelaug: 

Den Lille TV-pakke (27 kanaler) er prisen på kr.199,00 pr. måned (Sport Live tilføjes) 

Mellem TV-pakke (39 kanaler) er ny pris kr. 523,00 pr. måned (Viaplay Film/serier tilføjes) 

Store TV-pakke (58 kanaler) Ny pris kr. 791,00 pr. måned (indeholder udover de 58 

kanaler 4 streaming tjenester) Den nye kom i efteråret 22 med Nordisk Film+ og pr. 

01.04.23 kommer Viaplay med en værdi ved individuelt køb på 449 kr.) Viaplay Golf udgår, 

idet den er en del af Viaplay Total. Den store pakke kommer til at indeholde streaming 

tjenester for en værdi på mere end 700 kr., hvis de skulle købes individuelt 

Tilbud fra STOFA: 

Stofa tilbyder som en del af den prisændring der sker her til den 1. april 2023, at de 

medlemmer som måtte ønske at nedgradere til en mindre TV-pakke, kan gøre det uden at 

blive pålagt et nedgraderingsgebyr. Derudover vil Stofa hjælpe de medlemmer, som måtte 

ønske at skifte til VælgSelv, enten ved at give det enkelte medlem et CA modul, eller ved 

at implementere denne løsning på en eksisterende TV-boks.  

Der ydes 1 stk. gratis CA modul til de medlemmer som ikke har 

en TV-boks, og som ikke allerede i dag har flere CA moduler i 

hjemmet. Til de medlemmer som måtte ønske at nedgradere til 

en mindre TV-pakke eller konvertere til Stofas VælgSelv, 

henvises til Stofa kundeservice, som vil være godt bemandet til at 

hjælpe det enkelte medlem. 

 

HUSK har du spørgsmål eller brug for hjælp så: info@molholmantennelaug.dk eller 7020 4704 


