
 
Mandag den 12.12.2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på Vejle Bibliotek,  
Willy Sørensens Plads, med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Placering af TV2 i pakkerne fra 11. januar 2012 
3. Eventuel forhøjelse af rammebeløb for 2012 

a. Lille pakke 
b. Mellem pakke 
c. Stor pakke. 

4. Eventuelt 
 

1. Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og foreslog Niels 
Pontoppidan som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Ordet blev herefter 
givet til formanden. 

 
2. Formanden orienterede om årsagen til indkaldelsen til denne ekstraordinære 

generalforsamling, der skyldes, at TV2’s hovedkanal bliver betalingspligtig pr.11. januar 
2012. TV2 har været en gratis kanal siden 2004. Da selskabet bag TV2 som følge af 
svigtende indtægter har haft en anstrengt økonomi i en årrække, gøres kanalen nu 
betalingspligtig. De licensmidler, der er opkrævet til TV2-kanalerne er alle gået til de 
regionale TV2-kanaler. Den officielle TV Meter seerundersøgelse viser at TV2’s 
hovedkanal er den mest sete kanal i Danmark. 

 
3. Formanden fremlagde 4 forslag for mulig fremtidig placering af TV2 i kanaludbuddet, og 

gennemgik såvel de økonomiske som de pakkemæssige konsekvenser af forslagene. 
 

1. TV2 Danmark bibeholdes i lille pakke 
- rammebeløb for 2012 for lille pakke hæves med kr. 151,00 
- rammebeløb for 2012 for mellem pakke hæves med kr. 203,00 
- rammebeløb for 2012 for stor pakke hæves med kr. 23,007 

2. TV2 Danmark flyttes til mellempakken 
- rammebeløb for 2012 for mellem pakke hæves med kr. 203,00 – heraf kr. 168,00 
for TV2 
- rammebeløb for 2012 for stor pakke hæves med kr. 23,00 

3. TV2 Danmark bibeholdes i lille pakke 
- rammebeløb for 2012 for lille pakke hæves med kr. 151,00 

  - der fjernes programmer i mellem og stor pakke svarende til merbehovet for mellem 
pakke som nævnt under punkt 1 

4. TV2 Danmark flyttes til mellempakken 
- der fjernes programmer i mellem og stor pakke svarende til merbehovet for mellem 
pakke som nævnt under punkt 1 

 
Nogle af de fremmødte medlemmer ønskede oplyst, præcist hvilke kanaler, der ville forsvinde, hvis 
forslag 3 eller 4 blev vedtaget. Formanden oplyste, at det var der ikke taget stilling til, men at 
udgangspunktet ville blive fjernelse af de/den dyreste først, så der skulle fjernes så få kanaler som 
muligt. TV3 og TV3+ er dyreste kanaler i mellempakken, og TV2 Sport er dyreste kanal i den store 
pakke. 
 



Endvidere ønskede nogle af medlemmerne oplyst priser på enkeltkanaler. Hertil oplyste formanden, 
at dette ikke kunne lade sig gøre, idet den nye programleverandør (Stofa) kun havde oplyst 
pakkepriser. 
  
Derefter gik forsamlingen over til afstemning, hvor der var et stort flertal for det af bestyrelsen 
anbefalede forslag, at TV2 skulle være i alle 3 pakker fra januar 2012. 
 
Vedtagelsen af forslag 1betyder, at TV2 fortsat er at finde i den lille pakke, og at rammebeløbene 
for 2012 bliver hævet til følgende: 
 
Lille pakke forhøjes til 1.001.00 kr. 
Mellem pakke forhøjes til 2.224,00 kr. 
Stor pakke forhøjes til 4.167,00 kr. 
 
Under evt. blev der fremsat ønske om at de nye priser blev vist på infokanalen samt at 
Hjemmesiden blev opdateret. 
 
Formanden takkede til sidt for det store fremmøde og den gode debat. 
 
 
Vejle, den 16.12.2012. 
Niels Pontoppidan  
 
 


