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Dybbøl, den 19.01.2022 

l. Velkommen  

Bestyrelsen byder velkommen. 

 

2. Information fra bestyrelsen v/ Bo Hedegaard 

Bo fortalte om DOG nuværende anlæg, herunder Coax teknologien som benyttes i dag. 

DOG valgte at bortforpagte og overdrog brugsretten til anlægget til Stofa i april 2002. 

Stofa har meddelt DOG at det på sigt ville blive nødvendigt at opgradere Coax anlægget, for at 

imødekomme fremtidige krav til TV driften, denne opgradering er vurderet til at koste 2-4 millioner. 

DOG har arbejdet på at lave en aftale med Stofa, vedr. virksomhedsoverdragelse af antenneanlægget inkl. 

ledningsnet. Som en del af virksomhedsoverdragelsen er det aftalt at give en rabat til eksisterende Coax TV 

pakke kunder i 36 måneder. Herudover er det aftalt at fremføring af fiber kabel, montering af fiber router 

samt træk af antennekabel inde i boligen til fordeler boks eller TV er inkluderet.  

Der er på nuværende tidspunkt ca. 350 medlemmer tilbage på løsningen, det årlige tilskud fra Stofa til DOG 

er aftalt udbetalt en gang for de kommende 3 år i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. 

Medlemmer som har Coax Stofa Tv og herudover Fiber Internet omlægges også under samme aftale. 

Norlys har overfor DOG beklaget at de fejlagtigt i efteråret har fremsendt tilbud til DOG Stofa TV-

medlemmer vedr. mulighed for omlægning til fiber. 

Der er ingen i DOG område som bliver dårligere stillet end de er i dag ved accept af aftalen med Stofa. 

 

3. Afstemning om virksomhedsoverdragelsesaftale af DOG Coax antenneanlæg. 

Der var 20 stemmer for og 0 stemmer imod virksomhedsoverdragelse af antenneanlægget. 

Hermed besluttet at gennemføre virksomhedsoverdragelsen. 

Fuldmagter er afleveret til DOG bestyrelsen og vedlægges som bilag til aftalen. 

 

4. Eventuelt  

DOG tager en dialog med Allan vores kontakt ved Stofa vedr. tolkning af rabat på Tv-pakken i aftalen, og 

der opfordres til at Stofa giver samme rabat til kunder som har valgt at tage imod tilbuddet fra Norlys 

udsendt efterår 2021, i givet fald opfordres der til at Stofa informere de berørte kunder om at deres Tv-pakke 

får tildelte samme rabat som aktive medlemmer på løsningen. 

 

Ref. Daniel Jensen (Næstformand) 


