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Velkommen til ny tv-sæson

P

rogramvalget 2007 bragte ikke de store overraskelser i toppen af
kanalerne, hvor TV 2 Zulu regerer suverænt som Skanderborgdarling tæt forfulgt af TV 3,
som på trods af prisstigning
holder fast i sine fans.
De øvrige TV 2 kanaler er
også godt med – især kan man
notere, at TV 2 Film er i flot
fremgang – og i disse prisbevidste tider er det glædeligt,
at den holder sin appetitligt
lave pris! Men flere af top-scorerne, også blandt de nye, ER
dyre kanaler – og med deres
sikre valg på den gode side
af spærregrænsen, måtte der
nødvendigvis blive nogle ofre på den
konto. Det er beklageligt, for netop de
kanaler har egentlig holdt en rimelig
pris og lavet gode programmer for
pengene.
I bladet giver Henrik et stemningsbillede fra generalforsamlingen, som forkastede bestyrelsens kontingent-forslag, der ville have sikret alle kanalers
fortsatte eksistens. Vi må nu konstatere, at vi ikke har været gode nok til
at informere om, hvor nødvendigt det
er, både at tilkendegive sin stemme
ved aflevering af stemmesedlen OG
at møde op fysisk til godkendelse af
resultatet.
Vi undgår ikke kontingent forhøjelser,
hvis vi vil blive ved med at nyde det
store kanaludbud – et af landets bedste
til prisen – men smertegrænsen blev
altså nået denne gang i Skanderborg.

Udviklingen omkring den hidtil dyreste
kanal, TV 2 Sport, følger vi tæt. Den
blev godkendt af Konkurrencestyrelsen
efter bladets deadline og erstatter som
bekendt Viasat Sport. Det er endnu for
tidligt at spå om dens placering, men
det er vist ikke for meget at sige, at
starten har været svær – og at næste
skridt mod en fast plads bliver meget
op ad bakke for kanalen. Som lovet
i sidste nummer vil vi informere på
hjemmesiden – når vi har noget konkret nyt at melde videre.
Foreløbig god tv-sæson – og tak til alle
for deltagelsen i afstemningen
Venlig hilsen
Hanne Grøn
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”Det ku´ være så godt og
så er det bare skidt”
Populære betalingskanaler forsvinder
Disse kanaler forsvandt ud
i den blå luft:

skal have så mange dyre kanaler i
programudbuddet..

BBC Prime
Cartoon network/TCM
BBC Food
The Voice Tv.

Stort tillykke til vore medlemmer med den lille pakke!
Det lykkedes dog at få hævet kontingentet på den lille pakke til kr.
1.025 med en samtidig udvidelse
af udbuddet med hele 12 kanaler.
Kanaler, der ikke koster noget,
bortset fra Copy-Dan afgift, et
stort ønske fra mange medlemmer
i Skanderborg Antenneforening
– stort tillykke!

Og det er bare, fordi du ikke var til
generalforsamling d. 28. feb. 2007.
I vore forhandlinger med programudbyderne, fik vi dog igennem, at
MTV og 2 nye kanaler VH1 og
Nickelodeon er på vort programudbud.
Bestyrelsen foreslog et kontingent,
som generalforsamlingen ikke kunne godkende, generalforsamlingen
foreslog et kontingent på kr. 2.500,
og det blev vedtaget.
I øvrigt henvises til artikel senere i
bladet om generalforsamlingen.
Antenneforeningens bestyrelse foreslog kr. 2.700, det blev kr. 2.500
– det koster i udbuddet.

Foto: Burgdorf; Århus

Af Bent Larsen

Billig trods alt!
Skanderborg Antenneforening er
fortsat en af de billigste antenneforeninger at være medlem af, hvis
vi sammenligner os med brugerstyrede antenneforeninger. Hvis vi
sammenligner os med Stofa eller
TDC, er det uhørt billigt, det vi
leverer.

Ny udvikling med digitale signaler, kommer ude i fremtiden, det
betyder ikke, at det bliver billigere,
men måske mere fleksibelt, det
betyder dog ikke, at vi kan vælge
fra og til, som vi gerne vil, men at
vi måske kan lave nogle sjove sammensætninger, og ændre det at SE
tv til, at bestille tv, når du gerne
vil se tv. Lidt som TV2 News gør
i øjeblikket, du zapper ind og du
zapper ud efter 10 – 30 min. Og så
er du opdateret på nyheder.

Med hensyn til TV2 Sport (i skrivende stund er der ingen nyheder),
vil vi, hvis bestyrelsen finder det
nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Husk det nu:
Vil du sikre dig indflydelse fremover, kræver det, at du møder op på
generalforsamlingen.
■

Programleverandørerne gjorde, hvad
de kunne, men gjorde programselskaberne det samme?
Hvis du vil have fuld indflydelse,
er det ikke nok at udfylde stemmesedlen, som vi sender ud i januar,
det er nødvendigt at møde op på
generalforsamlingen for at gøre din
fulde indflydelse gældende.
Det er vigtigt, at antenneforeningens bestyrelse får det fulde og
det rigtige billede af, hvad vore
medlemmer ønsker, og det kræver,
at DU møder op på generalforsamlingen.
Nu har et mindretal bestemt, og det
tager vi til efterretning, at vi ikke
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For 4. år i træk
blev Zulu nr. 1

Af Katrine Lundgren, Tv 2
I, fjernsynets bedste venner, har
endnu engang løftet jeres arm i enig
afstemning om, at TV 2 Zulu for 4.
år i træk skal være Skanderborgs
tv-kanal nr. 1 med imponerende
70,34% af jeres stemmer. Her på
Zulu betyder det utrolig meget for
os, at I fortsat holder Zulu-negeren
i hånden og hæver Zulu-fanen stolt
over hovedet. Vi ved, at I elsker tv
ligeså højt som os, så derfor håber
vi også, at I vil byde varmt velkommen til de to nye Zulu-programmer
her i foråret, Zulu Djævleræs og
MR. POXYCAT & Co.

kommen til endnu et dejligt tv-år
med masser af original comedy, go’e
film uden afbrydelser, god gedigen
Charlie-underholdning og friske
billeder fra de seneste nyheder på
TV 2 NEWS.

I Skanderborg har I også lukket
Danmarks første 24-timers nyhedskanal ind i den varme stue. Det
betyder, at Skanderborg nu kommer med på landkortet over antenneforeninger, som kan tænde for
fjernsynet og få de seneste danske
og internationale nyheder på alle
tider af døgnet – lige når det passer jer.

Hvis ikke, er du ved at gå glip af det
mest fantastiske, skøre folkeræs
på TV 2 Zulu. Her dyster i alt 40
danske kendisser om at nå finalen
i de mest smadrede køretøjer med
de mest fantasifulde anhængere, så
følg med, når Zulu byder på masser
af benzin i blodet, brændt gummi
og skæve, skøre overraskelser hver
torsdag aften.

Vi vil gerne have lov til at give en
STOR tak til alle vores gode venner i Skanderborg og byde jer vel-

Værten er den seje sild Lisbeth
Østergaard, og med i kommentatorboksen er også TV 2 Sportens
Jimmy Bøjgaard og den lokale
stævnespeaker Bowler-Tage. De vil
forsøge at guide seerne igennem
det mest vanvittige og fuldstændig
absurde ræs med Danmarks største
pige- og drengerøve bag rettet.
”Zulu Djævleræs”
– hver torsdag på TV 2 Zulu

”MR. POXYCAT & Co.”
er Nikolaj
Lie Kaas’
debut som
Zulu Djævleræs
manuskript– kæppen i bund og deruda’
forfatter og
Er du en af dem, der allerede følger instruktør.
med, når fem kendte par hver uge
spænder hjelmen, trykker speederen i bund og brænder dæk af i
Danmarks mest vanvittige motorRasmus Bjerg og Marie Askeløb ”Zulu Djævleræs”?
have i ”MR. POXYCAT & Co.”
Nye stjerner i Mini Zulu
Frem med cornflakes'ene, op i sofaen og tænd for fjerneren, for nu
byder Mini Zulu velkommen til
nogle af de allerstørste udenlandske stjerner fra børnenes univers.
Mød bl.a. de seje tøser fra Bratz og
den sunde, islandske superhelt fra
LazyTown. Du kan også se helt nye
afsnit fra Martin & Ketils eventyr
i rumskibet, mens du spiser den
sidste morgenmad. Mød dem
alle sammen i Mini Zulu hver
morgen fra mandag til fredag. ■

Djævleræs på
Tv2 Zulu.

LazyTown.
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National Geographic Channel
Think again

Lys ved verdens ende

FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

KNOWHOW
WEDNESDAY

WORLDWIDE
THURSDAY

HIGHRISK
FRIDAY

De bedste
klassikere og
højdepunkter
gennem årene.

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer.

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

Gribende
fortællinger om
naturfænomener
og katastrofer.

Faste temaaftener hver aften fra kl. 21.30
National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler.
Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.300.000 danske
husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00 og alle programmer er
selvfølgelig med danske undertekster.

nationalgeographicchannel.dk

Think again.

Af Toke Gerdes, NGC

Tak for det meget flotte afstemningsresultat. Med det i
ryggen, er det en stor fornøjelse at præsentere nogle af
de mange spændende programmer og serier, som vi kan
byde på i maj måned.
Er det sandt?
Uden hensyn til al logik og fornuft
har folk i årtusinder troet på uforklarlige hændelser og overnaturlige
fænomener. I serien “Er det sandt?”
går vi bag om de sagnomspundne
myter og historier om Marsmænd,
spøgelser og mirakelkure og skiller
fakta fra fiktion. Se med hver torsdag kl. 21.30 i hele maj måned.
Undersøgelse af flystyrt
Så er den populære serie tilbage
med helt nye afsnit. Det er enhver
flypassagers mareridt og heldigvis
er sandsynligheden meget lille. Men
desværre kan flystyrt og flyulykker
ikke undgås helt. Følg med hver
fredag kl. 22.30 og hver søndag kl.
21.00 i hele maj måned, når vi
sætter fokus på nogle af historiens
værste flystyrt.

Et foster udvikles – tvillinger,
trillinger og firlinger
Som ærter på række vokser de
sammen side om side og deler den
begrænsede plads i livmoderen.
Følg fostrenes imponerende skabelsesproces fra befrugtning til fødsel.
Programmet vises søndag den 13.
maj kl. 19.00 og lørdag den 19. maj
kl. 21.00.
Du kan finde mere information
om vores programmer på National
Geographic Channel på:
www.nationalgeographicchannel.dk

National Geographic Channel er
en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, hvor programfladen
spænder over eventyr og udforskning, videnskab og teknologi, historie og kultur samt natur og dyreliv.
National Geographic Channel startede i Danmark i 1997 og kan allerede ses af over 1.300.000 danske
husstande. Der sendes hver dag fra
kl. 12.00 - 06.00 og alle programmer
er med danske undertekster.
■
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NYT SHOW! – fra Cartoon
Networks egne studier i
London kommer historien
om Egern-drengen
Egern-drengen handler om to bedste venner Ronny J Egern og Adam.
Ronny er et bedrevidende, sjovt og
sødt egern, som altid har en god
ide. Og Ronny er Adams bedste ven,
største støtte og nogengange værste
hovedpine. Ronny skaber tit problemerne for Adam, men er der også

altid til at rede trådene ud. Rodney
har også en artsfælle-ven, egernet
Leo. Leo foretrækker klart at leve
i den vilde natur fremfor Ronnys
liv som kæledyr. Sammen går de
tre på eventyr i Adams baghave og
kvarter.
Serien er centreret omkring en af
de klassiske historier genskabt i en
moderne version: venskabet mellem menneske og dyr!
Egern-drengen – Nyt show (episode 1-13) i weekenden kl. 9.00
fra 12. maj.

Det har Johnny heldigvis en masse
hjælpemidler til, bl.a. en slikkepind,
som giver overnaturlige kræfter. Og
så har han forvandlet sin hund,
så den taler og opfører sig som et
menneske.
NYT SHOW hver weekend klokken 10.30 fra den 28. april!

NYT SHOW - Johnny Test!
Splinternyt show på Cartoon Network med den frygtløse 11-årige
Johnny, der i selskab med sine
geniale opfinder-tvillingestoresøstre
kaster sig ud i en masse videnskabelige forsøg. Søstrene bruger oftest
lillebroderen som forsøgsdyr, og det
ender næsten hver gang katastrofalt. Og så skal der rettes op på
tingene igen.

Vind en Cartoon Network
computertaske proppet med diverse
ting samt et fedt sæt sengetøj!
- Cartoon Network inviterer helt eksklusivt alle Skanderborg
Focus’ læsere til at deltage. Det eneste du skal gøre er at maile
dit svar på spørgsmålet:
Hvad har Egern-drengen Ronny og Johnny Test
til fælles?
A) Deres bedste ven er et dyr
B) De har begge tvillingestoresøstre
Send dit svar A eller B til konkurrence@turner.com inden den
21. maj. Husk også at skrive dit navn og adresse i mailen, så vi
kan sende dig præmien, hvis du vinder *.
(*Konkurrenceregler: Præmierne kan ikke byttes. Turner Entertaiment Networks
International Ltd. (TENIL) forbeholder sig ret til og erstatte alle præmier til lignende
værdi, hvis den angivne præmie, uafhængig af årsag, ikke er tilgængelig. Medarbejder i TENIL og deres nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen. Personlig information vil kun blive brugt til denne konkurrence og dermed ikke til andre
formål.)
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foto: Henrik Ohsten/ TV 2

“Divya Das og hendes kollegaer sørger for at de
seneste nyheder kommer ud hele døgnet rundt”

DE VIGTIGSTE NYHEDER
– Lige når du har brug for det
En stor tak til medlemmerne i Skanderborg Antenneforening
for valg af TV 2 NEWS
Med TV 2 NEWS er Christiansborg vågnet

bunds i en sag og sover altid med mikrofonen

op til en ny politisk virkelighed. Vi er altid til

tændt. TV 2 NEWS giver dig nyheder i friske

stede i magtens korridorer - klar med kritiske

billeder døgnet rundt – når de sker, og mens

spørgsmål. Vi går aldrig hjem, før vi er til

de udvikler sig – lige når det passer dig

Zulu Rocks 2007
Fifty Cent, Scissor Sisters og Amy
Winehouse er bare nogle af de store
stjerner, som gæster TV 2 Zulus
overflødighedshorn af en musikfest
lørdag 16. juni i PARKEN. Med
glimt i øjet og masser af Zulu-ånd
vil Zulu-værterne guide publikum
igennem dagens og aftenens show
fra hele Danmarks nationalstation.

nen være spækket af de store
internationale navne og danske
kunstnere, som f.eks Alphabeat,
Johnson, Niarn, Bli Glad og KNA
Connected.
Billetter kan købes på www.billetlugen.dk eller i Fonas butikker.
■

Dørene åbner kl. 14.30 og fra kl.
15.40 til omkring midnat vil sce-

S

kanderborgenserne har stemt,
og det blev til en flot 13. plads
for TV 2 NEWS med hele
36,38%. Nu bliver det for alvor
hverdagskost for medlemmerne af
Skanderborg Antenneforening at
kunne tænde for fjernsynet og få
de vigtigste nyheder på alle tider af
døgnet.

TV 2 NEWS har allerede bevist,
at den er blevet mange danske-

Scissor Sisters

res foretrukne nyhedsmedie. Da
snestormen ramte Danmark, og
Ungdomshuset på Nørrebro blev
ryddet, slog over 500.000 danskere ind på kanalen for at følge
udviklingen time for time - og ved
Alexandra og Martin Jørgensens
bryllup slog TV 2 NEWS alle rekorder hidtil. Over 800.000 danskere
så de direkte billeder af de nygifte
efter vielsen.

Hos TV 2 NEWS kan du regne med
at få de seneste nyheder i friske billeder døgnet rundt – når de sker, og
mens de udvikler sig – lige når det
passer dig.
TV 2 NEWS byder velkommen til alle
i Skanderborg Antenneforening.
■
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Vores nye hjemmeside, som nu har fungeret
side maj 2006, har vist sig at være et godt
værktøj for foreningens medlemmer.
Rigtig mange bruger dagligt hjemmesiden
til at hente informationer på – ikke bare fra
én side, men fra adskillige ved hvert besøg.

Hvordan kan vi nu vide det?
Jo, hjemmesiden er forsynet med en
besøgstæller.
Et værktøj som fortæller os om hvor
mange, der besøger hjemmesiden
og om hvor mange sider hver besøgende læser.
Tælleren registrerer også brugernes
styresystem, browser og skærmstørrelse.

På årsbasis svarer tallene til ca.
27.000 besøg og ca. 100.000 læste
sider.

De sidste tre parametre bliver brugt
af vores webmaster til at sikre, at
hjemmesiden altid fungerer bedst
muligt på flest mulige computer/
browser-kombinationer.

Kontoret forsyner næsten dagligt
webmaster med nye oplysninger,
som oftest bliver lagt på samme
dag. Og dét mærker brugerne som
god service.

På hjemmesiden kan man altid
finde de seneste oplysninger om
medlemstilbud, priser, flytning
m.v., samt øvrige foreningsrelevante oplysninger.

■

Skærmbillede af tællerdata (15 dec. 2006 til 16. marts 2007):

Grå kurve:
Læste sider pr. dag
Gylden kurve:
Besøgende pr. dag
Mørk blå kurve: Besøgende, der vender tilbage samme dag.
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Foråret byder på to helt nye programmer.
Af Jesper Dahl Sørensen, MTV
I ”Spanking New” sætter Freya
fokus på den mest nyskabende og
banebrydende musik. Det er ikke
hvad som helst, der kommer med i
programmet, bare fordi det er nyt.
Freya vælger med hård hånd de
videoer, der lever op til hendes krav
om kvalitet og originalitet. Genren
er ikke defineret på forhånd. Både
hiphop, rock, indie, metal og pop
har en chance for at komme med i
Spanking New. Det skal bare være
nyt, og det skal bare være godt.
MTV sætter metal tilbage på
dagsordenen med en relancering
af ”Headbangers Ball”, hvor Anne
Lindfjeld hver uge spiller de bedste
videoer i alle de hårde genrer. Dansk
metal er lige nu midt i et opsving,
og der er flere danske navne på vej
frem. I ”Headbangers Ball” blander
vi hver uge det bedste fra den nationale og internationale metalscene,
vi laver masser af interviews og vi
er med til nogle af de største arrangementer for hård rock.

Samtidig fortsætter Pernille med
at opdatere seerne med de seneste nyheder hver eneste dag. MTV
News leverer hver dag de seneste nyheder fra musikkens verden.
MTV udnytter sin adgang til verdens allerstørste stjerner, og bringer dagligt eksklusive interviews
Sisse Marie er også tilbage med
endnu en sæson af Fusion Chart,
hvor hun hver uge spiller de mest
downloadede singler. Salget af
musik på nettet stiger, og listen
er fuld af overraskelser. Seerne
kan selv påvirke listen ved at købe
downloads. Se med når Sisse Marie
byder velkommen til Danmarks
eneste TV-hitliste for Downloads
– Fusion Chart.

På mtv.dk kan du nu helt gratis
navigere rundt i et slaraffenland
af programklip og videoer, mens
du også kan læse musiknyheder,
komme tættere på vores VJ´s, vinde
præmier, og læse mere om vores
mange programmer.
■
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Verden ændrer sig hvert sekund.
Følger du med?
Stem på CNN

cnn.com/international
Canal Digital 70 13 19 19, TDC Kabel TV 80 80 40 40, Telia Stofa 88 30 30 30, Viasat 70 13 40 50.

CNN har bl.a. lanceret en ny
dokumentarserie og nyt film
program og fortsætter med
tema uger og globale debat-fora. Vi kigger på nogle
af nyhederne her:
Dokumentarserien.
”World’s Untold Stories”
I februar lancerede CNN en ny
dokumentarserie med titlen ”World’s
untold stories”, hvor seerne inviteres med ind i hjertet af de mest
afslørende og endnu uudforskede
menneskelige historier i globalt
perspektiv. Hver udsendelse sætter
fokus på et særligt emne, som afdækkes, f.eks. sex handlen i Indien,
kvindernes kamp for deres rettigheder i Afghanistan, og kampen mod
terrorister på Filippinerne.

Globale emner i Future Summit
I programmerne Future Summit
mødes spændende personligheder
i et panel til en debat om globale
emner, der spænder lige fra rejser,
sundhed, kommunikation og miljø
– vinklet efter hvilke konsekvenser
forandringer i aftenens emnekreds
har for menneskeheden globalt set.
21.-23 maj sendes f.eks. i ”Future
Summit”: Virtual World med et
panel bestående af bl.a. Alfonso
Cuaran, Hollywood direktør bl.a.
for Children of men og Harry Potter
filmene, Philip Rodeale, grundlægger af ”second life”; Buddy Ye,
grundlægger af WangYou.com, og
Leo Sang-Min Whang, som er koreansk cyber psykolog.
Læs mere på:
cnn.com/futuresummit.

CNN ”The Screening Room”, som er
et halvtimes filmprogram, der sendes eksklusivt på CNN hver fjerde
fredag hver måned. Programmet
bringer seerne verden rundt og
udforsker alle aspekter i den spændende filmverden. Screening room
byder bl.a. på film nyheder, globale
hitlister og interviews, ligesom der
rapporteres direkte fra filmfestivaler og fra den røde løber ved film
events.
Film fans må ikke gå glip af programmet den 25. maj kl. 19.30!
Mere på: cnn.com/screeningroom
Temaugerne ”Eye ON” fortsætter på CNN i juni – med fokus
på bestemte lande og problemstillinger i disse. Se f.eks. temaugen
25—29. juni om Rusland – Eye on
Russia – og bliv meget klogere på
dette land!

Nyt filmprogram:
Hver fredag kl. 20.00 – med genudsendelse lørdag/søndag.
Læs mere om serien på:
cnn.com/untoldstories.

Mere information generelt på:
www.cnn.com/international
■
The Sreening Room
I slutningen af marts lancerede
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VIND BILLETTER TIL JUSTIN DEN 23 JUNI I PARKEN!
addLemon.com

THEVOICE.DK

Programoversigt 2007/2008

Antenneforeningen:

Tlf. 86 52 17 11

Adelgade 48
8660 Skanderborg,

Fax 86 51 17 13
www.skantenne.dk

Åbningstid:

Mandag - onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10.00 - 13.00
10.00 - 17.00
Lukket.

Bestyrelsen:
Formand:
Bent Larsen
Hirsevænget 17, 8362 Hørning
tlf. 86 92 32 38.

Øvrige:
Gunner M. Nielsen
Vroldgade 10, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 48 48.

Næstformand:
Hanne Grøn
Alleen 9, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 47 70.

Knud Børlum
Enghavevej 12, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 32 32.

Kasserer:
Gunnar Sørensen
Edelsborgvej 35, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 47 90.
Sekretær:
Henrik Christensen
Holtskovgårdsvej 3, 8660 Skanderborg
tlf. 86 51 01 21.

Kim Daugaard
Nis Petersens Vej 6, 8660 Skanderborg
tlf. 86 57 01 90.

Programoversigt 2007/2008
TV-programmer

Kanal 4

31

551

182

Kanal 5

42

639

210

TV3

45

663

3+

47

679

DR

9

203

DR2

6
10

220,50

Digital DR1, DR2, TV2

Knap nr.

TV-programmer

TV-logoer

5

175

Viasat Explorer

29

535

S 10

168

Viasat Nature/Crime

53

727

7

189

Viasat History

33

567

S14

252

Hallmark Channel

43

647

S21

303

Discovery Channel

51

711

S23

319

Discovery Science

56

751

S28

359

Discovery Civilisation

50

703

S13

245

Discovery Travel & living 41

631

S9

161

Travel Channel

52

719

S15

259

National Geographic
Channel/CNBC

38

607

S19

287

Animal Planet

59

775

S22

311

Disney Channel

34

575

S20

294

Nickelodeon

46

671

S16

266

CNN International

57

759

TVE International

S17

273

Eurosport Nordic

49

695

RAI Uno

S18

280

MTV

32

559

Digital DR1, DR2, TV2

44

690

VH1

48

687

TV2 Zulu

39

615

Tv 2 Sport

58

767

Tv2 Film

28

527

Viasat Sport 2

60

783

TV2 Charlie

55

743

Viasat Sport 3

61

791

TV2 News

50

703

DK4

40

623

INFO-kanalen SHS

(lokal nyheder Århus)

NRK
NRK 2
TV2 Norge

L I L L E

SBS-Net

-

SV 1
SV 2
TV4 (Sverige)
ZDF
Sat 1
ARD
NDR (N3)
RTL
TV 5 Europe

PA K K E

Skanderborg

MHz

MHz

TV2

Info kanalen

Kanal

Kanal

PA K K E

TV-logoer

L I L L E

Knap nr.

Kanalerne der er markerede med lys blå vil som udgangspunkt
være tilgængelig i en begrænset periode.

Radio-programmer pr. 9/5. 2007
MHz

FM-Program

MHz

FM-Program

NDR 4

Tysk

87,50

Radio Sweden

Svensk

99,40

NDR 2

Tysk

88,90

Radio 100 FM

Dansk

102,00

NDR RADIO 3 kultur

Tysk

89,30

Klassisk

Tysk

102,40

DR P1

Dansk

90,10

Eins Live

Tysk

102,90

DR P4

Dansk

90,70

Deutschlandfunk

Tysk

104,00

DR P3

Dansk

91,20

RTL Radio

Tysk

104,70

DR Klassisk

Dansk

92,60

Radio Melodie

Tysk

105,20

DR P2 Musik & Kultur

Dansk

93,40

Lokalradio Odder

Dansk

105,60

Radio Horsens

Dansk

95,10

Radio Silkeborg

Dansk

106,90

TV2 Radio

Dansk

95,80

Radio ABC Randers

Dansk

107,60

Radio Viborg/Hit FM

Dansk

96,90

IBC Tamil Radio

Engelsk

108,00

NRK P1

Norsk

98,90

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer.
Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.

Ekstra tilvalg for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilvalgsmuligheder forudsætter gyldigt medlemsskab af antenneforeningen:

Digitalt tv:
Abonnement på Vision Digital's programpakker kan tegnes direkte hos foreningens samarbejdspartner, Canal Digital. Canal + pakken giver adgang til aktuelle topfilm, filmserier, sport som f.eks.
Premier League og serie A kampe, samt ishockeyligaen NHL.
Ring på 70 13 19 19 og forhør om aktuelle tilbud.

Internet og IP telefoni:
For oprettelse eller spørgsmål vedr. Internet og IP telefoni abonnementer kontaktes Dansk Kabel
TV´s kundeservice på tlf. 70 20 25 98 eller via E-mail kundeservice@dk-tv.dk.
For teknisk support kontaktes Dansk Kabel TV´s kundesupport på tlf. 70 20 25 99.
Yderligere information kan findes på www.dk-tv.dk.
Brochure med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Praktiske oplysninger
Omlægning af programpakker:
Omlægning fra “lille” til “stor” pakke: Hele året.
Omlægning fra “stor” til “lille” pakke: Bestilles skriftligt inden 01.12.07.
Du kan altid omlægge din programpakke fra “lille” til “stor” mod at betale omkostningerne,
hvorimod pakkeskift fra “stor” til “lille“ programpakke KUN udføres i forbindelse med årsskiftet, da der ikke modregnes i / tilbagebetales kontingenter.
Gebyr for omlægning af programpakke udgør kr. 500,Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til det store programudbud, Internet og IP telefoni fra Dansk Kabel TV samt VisionDigital fra Canal Digital,
kan du kontakte foreningens kontor for nærmere information på tlf. 86 52 17 11. Det normale tilslutningsbidrag udgør kr. 5.200,- for en tilslutning til fællesantenneanlægget. Det er
dog en forudsætning, at forsyning kan etableres uden udbygning af anlægget.

Digitalt TV fra DR1, DR2 og TV2:
Skanderborg Antenneforening distribuerer det digitale signal fra DR1, DR2 og TV2 i DVB-T
format. For at kunne se de digitale signaler, skal der bruges en DVB-T modtager/tuner.
For at modtage det digitale signal i den lille programpakke, er det en forudsætning at DVB-T
modtageren opfylder en række særlige krav. Dette gælder både ved køb af TV med indbygget
tuner, og ved køb af en ekstern modtager.
1. at den kan modtage VHF frekvensområdet.
2. at den kan indstilles manuelt i modtagefrekvensen
3. at den kan indstilles manuelt i båndbredden (8 MHz også i VHF området)

Fejlmelding:
Fejlmelding kan meddeles til foreningens kontor tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk
Kabel TV på Tlf. 76 42 88 00.
Før du ringer, er det en god ide:
1. At spørge naboen om de har de samme problemer med signalet.
2. At kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker.
3. At kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.
4. At kontrollere om radio/Internet virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).
5. At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.).

Infokanalen SHS
På Info kanalen vises informationer fra foreningen, reklamer fra det lokale erhverv samt billeder fra begivenheder i lokalområdet.
Infokanalen SHS finder du på kanal 5 / 175 Mhz.

Infokanalens bestyrelse
Formand:
Øvrige:
Kontaktperson:

Bent Larsen
Per Olsen, Kim Hansen, Gunner Nielsen, René E. Pedersen.
Kim Hansen tlf. 51 96 91 03 e-mail: kontoret@skantenne.dk,
info@info-kanal.dk eller kh@info-kanal.dk

TCM (Turner Classic Movies) har altid været eksponent for
en god filmoplevelse med speciale i de klassiske, udødelige
film, som man nyder at gense. Det er her, vi kan mødes igen
med karakterskuespillere, der virkelig var ”stjerner”, omgivet
af glamour og dyrkelse fra loyale fans!
3 x 100 år i maj på TCM
Tre af de helt store afdøde, men
udødelige, stjerner ville i maj måned være fyldt 100 år – og det er
helt i TCM ånd, at det skal fejres på
”deres egen kanal”.
Den 12. maj ville Katharine Hepburn være fyldt 100. år. Den 22.
maj kunne Shakespeare-talentet
Sir Laurence Olivier være fyldt
100 og westernfilmens absolut største ikon, John Wayne, kunne have
rundet 100 den 26. maj. Det fejrer
TCM ved at vise to af deres film
fra kl. 21.00 på deres respektive
fødselsdage.

skuespilleren. Her spiller Hepburn
op mod sine yndlings”modspillere”,
Gary Grant og James Stewart.
Olivier: Den engelske skuespiller,
instruktør og producer, Laurence
Olivier var en af Englands førende
skuespillere med en perlerække af
karakterroller bag sig. Han var
gift med Hollywood stjernen Vivien
Leigh og fik selv sit gennembrud i
Hollywood med ”Stormfulde Højder”
i 1939.

Gense ham tirsdag den 22. maj i
Titanernes Kamp (1981) kl. 21.00
med bl.a. Claire Bloom og Maggie
Smith)– og samme aften i Fiskerens
sko fra 1968 (med Anthony Quinn)
John Wayne: Alle tiders største western helt Marion Robert
Morrison (ja det er John Wayne!)
fejres på sin fødselsdag den 26.
maj. Han behøver næppe nærmere
præsentation – og filmen der hylder
ham, er en af hans topfilm, der viser
en mere ”blød side af det barske
mandfolk, han ellers yndede at portrættere. I filmen ”Tre godfathers”
skal han sammen med to andre
”fødselshjælpere” bringe et nyfødt
barn fra ørkenen tilbage til civilisationen .. John Ford er instruktør
på filmen.
■

Hepburn: Katharine Hepburn var
at finde hele 70 år af sit liv på det
store lærred. Hun er den skuespillerinde, der er blevet nomineret
flest gange til en Oscar for bedste
skuespillerinde (12 i alt) og har
vundet fire. Lørdag den 12. maj kl.
21.00 vises Natten før brylluppet,
efterfulgt af en dokumentar om

TCM udlodder eksklusivt for Skanderborg Focus’ læsere en DVD samling med
John Wayne film. John Wayne Collectionen er en del af Prestige Collection fra
Warner Home Video, og indeholder seks gode film: Cahill US Marshall, The
Cowboys, Rio Bravo, Forfølgeren, the Train Robbers & Chisum) samt en eksklusiv Leading Ladies og en Leading Men bog *! Vi trækker lod om fem
af disse fantastiske prestige pakker!
Det eneste, du skal gøre, er at maile dit svar på spørgsmålet:
Hvornår kunne John Wayne være fyldt 100 år ??
a) 12. maj
b) 22. maj
c) 26. maj
Send dit svar til konkurrence@turner.com inden 21. maj. Husk også at skrive
dit navn og adresse i mailen, så vi kan sende dig præmien, hvis du vinder.
(* Konkurrenceregler: præmierne kan ikke byttes. Turner Entertainment Networks International Ltd.(TENIL)
forbeholder sig ret til at erstatte alle præmier til lignende værdi, hvis den angivne præmie, uafhængig af årsag, ikke er tilgængelig. Medarbejdere i TENIL og deres nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen.
Personlig information vil kun blive brugt til denne konkurrence og dermed ikke til andre formål. )

Nr. 2 - maj 2007 21

12 TIMER
…OG ER DØD INDEN ET DØGN
MED MINDRE DU ER HAM HER
DU GIVER OP EFTER

SE BEAR GRYLLS HVER ONSDAG KL. 22.00
ULTIMATIV OVERLEVELSE

discovery.dk

Af Martin Jensen, Discovery
WORLD RALLY: Bag rattet
Premiere 8. maj kl. 22.00
Nu har du chancen for at være med
på sidelinjen af den mest udfordrende og spændende motorsport
i verden, når Discovery Channel
blænder op for programmet World
Rally – Bag rattet. Serien følger teamet Prodrive Subaru WRC,
mens det over 12 måneder kæmper om pokalen gennem seksten
lande. Med eksklusive optagelser
bag kulisserne på dette fantastiske, internationale team får du
fuld speed, spændende action og
storslået drama fra rallier verden
over. Kort sagt – dette er den første
endegyldige insiderhistorie i den
moderne rally æra.
World Rally mesterskabet prøver
kræfter med de stærke firhjulstrækkere, som i hænderne på nogle
af verdens bedste kørere er oppe
imod det sejeste og mest kuperede
terræn. Turen går ad smalle, bugtede veje, langs bumpede, støvede
spor, gennem dybt vand og over
massive islag med over 200 km i
timen.
Undervejs bliver teamet støttet af
dedikerede ingeniører og mekani-

kere samt af deres slavepiskende
chefer og success-sultne sponsorer,
som tilsammen danner et univers
af skrøbelige egoer, store følelser og
konstant menneskeligt drama. Se
med når World Rally: Bag rattet
tager den ultimative racerbil og
blander med tolv måneder intenst
menneskeligt drama og pakker det
ind i seks timers gribende tv - behøver vi at sige mere?
Animal planet
Store have – store eventyr
Premiere onsdag d. 2. maj
kl. 21.00
I Store have – store eventyr er
Monty Halls tilbage med anden
omgang af den spændende serie.
Med nye udfordringer hver
uge undersøger Monty
sandheden bag havets
mytiske skabninger, som
har forhekset og forfærdet
mennesket lige så længe
som det har udforsket
havet.

fast besluttet på at søge efter den
kæmpemæssige sandkrabbe med
en benvidde på op til 3,5 meter- en
art, som dykkere sjældent møder.
Omringet af grotter og hulrum dykker Monty helt ned på 50 meter for
at finde dem.
I Tonga bliver Monty tryllebundet
af en 40 ton tung pukkelhval, som
han hopper i vandet for at få et
nærmere syn på; I Devon er den
store nyhed en kæmpe skildpadde.
Kort sagt - Store have – store
eventyr afspejler mødet mellem
moderne teknologi og de mærkelige
væsener og er din garanti for en
fantastisk oplevelse med nogle af
havets mest spændende skabninger. ■

Seere bliver taget med
til nogle af verdens mest
ekstreme og øde steder
på Jorden. På en rejse
til Japan er Monty
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Kanal 5 er
Danmarks nye
motorsportskanal
Fra og med denne sæson er det
Kanal 5, som sender fra årets
afdelinger af Danish Touringcar

Championship, hvor man ikke bare
transmitterer DTC-løbene live, men
også hele det omfattende supportprogram med fem klasser fordelt på
to og fire hjul. I alt bliver der tale
om fem timers direkte transmission fra mindst otte stævner per år.
DTC, Danish Touringcar Championship, er den førende motorsportsserie i Danmark. Hovedserien er
Danish Touringcar Championship,
der køres med de samme biler, som
blandt andet kendes fra World
Touring Car Championship, men
herudover er der supportserier
for Advan Cup (serienære standardvogne), Den Blå Avis MC600
Challenge (let tunede motorcykler), Fleggaard Renault Clio Cup
(mærkeklasse for rutinerede
kørere), Formel Ford (talentud-

viklingsklasse) og Volkswagen Polo
Cup (nybegynderklasse).
Danish Touringcar Championship
A/S har underskrevet en 2-årig
aftale med Kanal 5, som vil sende
samtlige otte DTC-weekender, der i
år afvikles på FDM Jyllandsringen,
Padborg Park og Sturup Raceway.
Ud over de direkte transmissioner på selve løbsdagene producerer
Kanal 5 også en række redigerede
sammendrag, som sendes umiddelbart efter løbene.
Første løb sendes den 6. maj 2007
fra Jyllandsringen. Så følg blandt
andre Jason Watt og Jan Magnussen
i kampen om årets DTC-mesterskab - direkte på Kanal 5.
■
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I

januar lancerede selskabet bag
Kanal 4 og 5 den nye danske
kanal, SBS NET – som med sit
fine resultat ved afstemningen har
fundet en fast plads i anlægget.
Kanalen placeres også i den udvidede lille pakke, så de medlemmer,
der har valgt denne, også stadig
har mulighed for f.eks. at genopfri-

ske gode øjeblikke på tv – som er én
af kanalens specialiteter.
Kanalen er målrettet seere med
hang til dokumentar og nyheder
– og så er den øjeblikkets ”lokal-tv
kanal”: Det samarbejde, som SBS
har haft med seks lokale stationer,
der dækker hele landet med lokale
nyheder, er fortsat med den nye

kanal, og seerne tilbydes fem daglige lokale nyhedsudsendelser fra
middag og frem til kl. 20.00.
En ”maskulin” kanal
Det øvrige programindhold er præget af dokumentar, rejseprogrammer og film.
Billedet viser en smagsprøve på et
rejseprogram, som det blev præsenteret på SBS NET ved lanceringen:
det er skuespiller og Unicef ambassadør Ewan McGregor, der sammen
med en ven har rejst jorden rundt
på 115 dage på motorcykel – og
således giver inspiration til anderledes rejseformer!
Det vil være en typisk SBS NET
tilgang – med et lidt ”maskulint”
tilsnit – man kan vente af kanalen,
men dog ikke mere, end at resten af
familien kan se med også.
Gensyn med stor –favoritter
på tv og filmlærred
SBS NET er også stedet, hvor man
kan gense succes’er fra både tv og
filmlærredet.
Hver søndag har kanalen – i skrivende stund - særlige Sci-Fi aftener med serien Stargate SG-1 og
Battlestart Galactia, samt en god
science fiction film, f.eks. ”Tilbage
til fremtiden” som lige p.t. har kult
status igen.
Af populære tv-serier kan nævnes
Supersælgerne – og serien med
det sælsomme rumvæsen ”Alf ”,
som garanteret vækker nostalgiske minder hos forældre generationen.
■
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Generalforsamling 2007
Af Henrik Christensen

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt den 28.02.2007
på Sølund.
Der var i alt 89 stemmeberettigede tilstede, hvilket er blandt
det laveste antal i nyere tid.

Formand Bent Larsen kunne i sin
beretning fortælle om mange aktiviteter i det forgangne år. Her følger de vigtigste punkter.

IP Telefoni
blev en succes fra starten, Dansk
Kabel TV har leveret en kvalitetsvare, vi godt kan være bekendt.
Godt 22 % af vore internetbrugere
er tilsluttet ordningen. Det er tilfredsstillende.
Er du ikke med endnu, kan du læse
mere om mulighederne på DK-Tv's
hjemmeside dk-tv.dk

Sjælsøgruppen
Vi har indgået en aftale med
Sjælsø Entreprise, om kabling af
”Skanderborg Bakker” til ca. 750
boligenheder.
Med Sjælsø Entreprise har vi aftalt
at de ikke lægger kablingen ind i
grundprisen, men lader det være
op til de enkelte købere at indmelde
sig i Skanderborg Antenneforening
til en normal tilslutningspris på
5200 kr. Heraf modtager vi vort
indmeldelsesgebyr og videresender
resten til Sjælsø Entreprise.
Den specielle aftale gør, at vi ikke
har nogen risiko, men det betyder
også, at I, vore gamle medlemmer,
ikke kan flytte jeres medlemskab
med til Skanderborg Bakker.
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Ry Antenneforening
I 2006 har vi gennemført en fusion
med Ry Antenneforening.
Nu dækker Skanderborg Antenneforening yderpunkterne Ry, Hørning
og Solbjerg - geografisk et meget
stort område med mange muligheder.

Hjemmeside
Skanderborg
Antenneforening
har fået ny hjemmeside som er
udarbejdet af Hans Grand fra Ry.
Hjemmesiden er meget fleksibel,
informativ og brugbar. Hjemmesiden
vil løbende blive opdateret og
udbygget, og har I gode input hertil, hører vi meget gerne fra jer.
Hjemmesidens adresse er: www.
skantenne.dk.
Ligesom vor hjemmeside har vort
blad fået et nyt navn Skantenne
focus. Vi håber I er glade for bladet,
og vi er selvfølgelig modtagelig for
ros/ris og gode ideer.
Vi har besluttet, at prisen for en ny
tilslutning skal sættes op. Fra 1.
jan. 2007 har vi forøget prisen for
en ny tilslutning til kr. 5200, hvilket stadig er meget lavt i forhold
til andre antenneforeninger og de
kommercielle selskaber, der sælger
tilslutninger.

Ny i bestyrelsen
På sidste generalforsamling blev
Kim Daugaard valgt ind i bestyrelsen. Kim har som kompetence
områder IT, fotografering og teknik
i bred forstand.

Digitalt TV
På TV siden er der sket noget
En ny tv-æra tog de første forsigtige skridt fredag d. 31.03.06, da
Danmark åbnede for digitalt tv via
et net af master. I første omgang
blev opstarten lidt beskeden med
blot en enkelt kanalpakke med DR,
DR2 og TV2.
Du finder det digitale signal fra
DR1, DR2 og TV2 på frekvensen
220,50 MHz i VHF båndet. Sidst i
august valgte vi yderligere at sende
det digitale signal på frekvensen
690 MHz i UHF båndet, så signalet
ubrudt videresendes til vore medlemmer, der har et TV med indbygget DVB-T tuner.

TV2 News
Kom til verden d. 1. dec. 2006 og
stod sin prøve ved afstemningen.

TV2 sport
hvad det endelige udfald med den
nye store sportkanal bliver ved vi
ikke, men hvis TV2 sport skal vises
i vort anlæg lægges der beslag på
en stor del af kontingentet. Vi taler
om op mod en pris på ca. kr. 220

pr. år, hvor meget det i givet
fald bliver i 2007 ved vi ikke. Vi
forholder os til mulighederne og
udfordringerne, når vi har noget
endeligt at tage stilling til.

Lille pakke bliver udvidet
til 20 TV kanaler. D.v.s. vi lægger en stor del af vore gratiskanaler i den lille pakke. Det
betyder en stigning i betalingen på kr. 100, som primært
går til betaling af Copy-Dan
afgift samt udskiftning af filtre
ude ved det enkelte medlem.
Udskiftning af filtrene forventes at være afsluttet 1.7.2007.

Ny medarbejder på kontoret
2007 blev året, hvor en mangeårig medarbejder i Skanderborg
Antenneforening har forladt sit
job. Aase Uldahl er stoppet pr.
30.3. i år. Aase har været ansat
i 26,5 år.
Vi har valgt at ansætte Brian
Bjerre som daglig leder på kontoret for at opprioritere kontakten til jer og for at styrke
kontorets kompetence.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog kr. 2.700,med mulighed for nedsættelse,
såfremt TV2 Sport ikke kommer på.

Fra forsamlingen kom der modforslag frem på henholdsvis kr.
2.500,- og uændret kontingent
i forhold til sidste år på kr.
2.300,Kr. 2.500,- blev vedtaget, og
som formanden nævnte, giver
det bestyrelsen nogle udfordringer i forhold til at fastholde
et bredt udbud af de eftertragtede kanaler.
Bent Larsen sluttede generalforsamlingen af med at
opfordre til, at Skanderborg
Antenneforening ikke må tabe
den fremtidige kamp på markedet. Med de prisstigninger, vi
ser på populære programmer,
bliver vores kontingent nødt
til at stige. Med kr. 2.500,- for
det næste år er der stor risiko
for, at det får konsekvenser for
kanaludbuddet.
Afslutning
Dette var en lille appetitvækker fra årets generalforsamling
med udpluk fra formandens
beretning.
Bestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at opfordre til, at
vi er mange flere, der deltager
næste år.
Husk på; at det er generalforsamlingen, der bestemmer. Vel
mødt i 2008.
■
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Af Hanne Grøn

Den populære tv-film kanal Hallmark kommer med ny
skarpere profil og nye stærke kvalitetsserier i foråret.

Nye ejere, ny profil
Hallmark’s nye ejere, Sparrowhawk
Media, har konsolideret kanalen i England med over fem mio
seere hver måned og er nu nået til
Norden med Danmark som næste
fokusområde for den nye iklædning.
Det kan Skanderborg seerne nyde
godt af allerede her i foråret.
Som de nye ejere selv udtrykker
det: ”Hallmark skal gerne være
det sikre valg, når man vil se tvspænding og drama af høj kvalitet.
Kanalen tager sig i dag anderledes
ud med et strammere koncept, og
programindholdet er stærkt fornyet
med en række nye opsigtsvækkende titler”.
Stærke fredage
Vi har valgt at fokusere på
Hallmarks fredage, hvor et par
spændende nyheder præsenteres
her i foråret. Først den store satsning ”Kingdom”, som vil gå rent
hjem hos seere med hang til ægte

britisk landsby stemning, -intriger
og kvalitets skuespil. Den uforlignelige Stephen Fry (bl.a. kendt som
obersten i Blackadder krøniken fra
1. verdenskrig) spiller hovedrollen
som advokaten Peter Kingdom som
på grund af sin sympati og medfølelse har vundet stor respekt i den
lille kystby Market Shipborough.
Her hjælper han lokalbefolkningen
fra sin lettere kaotiske praksis med
spørgsmål om både jura og livet og
blander sig mere end normalt for
advokater i deres velfærd.
Men den populære advokat har
sine egne dæmoner at slås med.
Hans bror og forretningspartner er
forsvundet – formodet død - men
hans lig er aldrig blevet fundet.
Peter leder konstant efter spor, der
kan kaste lys over dette mysterium
– og finder ud af, at broderen havde
sider, han ikke kendte til.
Samtidig er hans søster Beatrice
for nylig blevet udskrevet fra en
afvænningsklinik. Hun skaber kaos
omkring sig, da hun kommer til

byen for at bo hos Peter – og ”hjælpe” på advokatkontoret.
Ku’ man li’ den ældre serie ”Dyrlægen” (All creatures great and
small) vil man også ku’ li’ ”Kingdom”.
Og fra rendyrket britisk hyggedrama til GYS.
Two Twisted
Denne nye serie står for spænding,
gys, grin og mysterier – altid med et
overraskende twist.
”Two twisted” er en mørk antologi
i syv programmer. Hvert program
indeholder to selvstændige historier med fokus på bizarre eller
rystende hændelser – ting der sker
for naboen – men aldrig for en selv.
Serien er skabt af den fænomenale
Bryan Brown – australsk karakterskuespiller, der også er kendt
herhjemme for mange kvalitetsroller på film.
Serien følger i fodsporene på traditioner fra The Twilight Zone, og
Alfred Hitchcock presents. – og bør
ikke misses!
■
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Regnskabstal
Af kasserer Gunnar Sørensen
Resultatopgørelse

Kommentarer til regnskabet
Skanderborg Antenneforening har
igen præsteret et godt resultat.
Resultatet er påvirket af fusionen
med Ry Antenneforening. Resultatet
er på 233.345 kr. og lidt bedre end
det budgetterede.
Der er i årets løb foretaget store
investeringer, herunder specielt kablingen fra Skanderborg til Ry – en
investering på 1.775.525 kr. På trods
af store investeringer er der kun en
bank og leasinggæld på 941.000 kr.
ved årets udgang. Investeringen blev
billigere end forventet, da vi kablede sammen med El-selskaberne og
Skanderborg Kommune. Ry medlemmerne betaler 200 kr. ekstra pr. år,
indtil beløbet er betalt, dog maximalt
6 år. Vi forventer, at beløbet er betalt
i løbet af 4-5 år.
Fakturagebyr 25,00 kr.
På generalforsamlingen blev der
vedtaget et fakturagebyr ved
opkrævning af kontingent på 25
kr., hvis betalingen ikke sker via
PBS. Fakturagebyret indføres, da
der er meget mere administration
for Antenneforeningen med manuel
opkrævning, og det er meget dyrere
for både Antenneforeningen og den
enkelte betaler.
Derfor opfordrer jeg til at få betalingen på PBS via dit pengeinstitut, så
du undgår gebyret, og du og vi slipper
for en masse besvær. Indkodes betalingen på PBS senest den 4.6.07, kan
opkrævningen ske automatisk fra
1.7.07. Gebyret indføres ved næste
opkrævning i juli måned 2007. ■
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Kontingent
Signalleverance
Service og drift
Dækningsbidrag
Gager
Bestyrelseshonorar
Andre eksterne udgifter
Overskud andre aktiviteter
Årets driftsresultat
Årets afskrivning
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Ekstraordinær indtægt
Årets resultat

2004
13.344
9.876
1.223
2.245
603
150
793
286
985
890
95
93
10
0
178

2005
14.274
11.014
1.129
2.131
560
150
860
377
938
911
27
82
2
367
474

2006
17.327
12.879
1.327
3.121
676
150
1080
437
1.652
1.548
104
129
0
0
233

Budget 2007
*19.600
*15.445
1.445
2.710
730
150
1.095
500
1.235
1.200
35
140
10
0
165

* Tallene er ændret fra det officielle regnskab, da kontingentet blev 2.500 kr. mod foreslået 2.600 kr.

Balance - Aktiver
Fællesantenneanlæg
Driftsinventar i øvrigt
Materielle aktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavende kontingent
Tilgodehavende moms
Forudbetalt signalleverance
Huslejedeposita
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Kasse
Bankindestående
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

2004
10.176
274
10.450
10.450
0
910
43
44
997
3
370
373
1.370
11.820

2005
11.046
232
11.278
11.278
0
1.212
0
43
11
1.266
2
835
837
2.103
13.381

2006
11.179
164
11.343
11.343
4.422
81
1.219
47
6
5.775
2
0
2
5.777
17.120

Budget 2007
10.095
63
10158
10158
0
900
0
48
20
968
3
711
714
1.682
11.840

2004

2005

2006

Budget 2007

9.885
0
0
178
10.063
0
0
109
0
0
488
597
11.820

10.063
0
0
174
10.237
0
0
102
1
0
3.041
3.144
13.381

10.237
196
-196
233
10.470
217
725
120
0
3.841
1.747
6.650
17.120

10.635
0
485
120
0
0
600
1.205
11.840

Balance - Passiver
Overført overskud
Saldo 1.1.
Fusion Ry
Eks.afskrevet
Overført
Egenkapital
Bankmellemværende
Leasinggæld
Feriepengeforpligt.
Mellemv.info.kanal
Kontingent forud
Skyldige poster
Gældsforpligtelser
Passiver

Der er fodboldlækkerier for alle, når de store europæiske
turneringer afgøres i løbet af maj. Også ”Paradise Hotel”
byder på spænding og overraskelse i afslutningen. Men
foråret byder ikke kun på afslutninger – vanen tro har TV 3
også søsat en ny topserie til sine trofaste fans!

Vi sætter her fokus på nogle af de
største begivenheder på skærmen
i maj:
FA Cup finale
lørdag den 19. maj:
Efter seks år i Cardiff vender FA
cuppen endelig hjem til Wembley
i London, hvor den har været
afholdt siden Wembley åbnede i
1924. Alligevel bliver det lige så
meget et første gangs møde som et
gensyn, når kampen sparkes i gang
foran 90.000 tilskuere. For det er et
splinternyt Wembley, der efter flere
års forsinkelse står klar til atter
at huse den fornemme pokaltitelkamp.
Champions League finale
onsdag den 23. maj
En Champions Legaue-turnering
med dansk deltagelse for første
gang i otte år er nået til vejs ende,
og 23. maj skal slaget om det prestigefulde trofæ stå. I år går turen til
det olympiske stadion i Athen, hvor
to af de allerbedste hold i Europa
skal dyste om titlen 2006/2007. Gå
ikke glip af denne kæmpeoplevelse!

SAS ligaens sidste runde
27. maj
Den danske SAS liga når også til
den spændende slutfase. Årets sidste kamp- hvor de danske mestre
skal kåres – afholdes 28. maj. Inden
da kan vi nyde det højspændte
”New Firm” mellem ærkerivalerne
fra Brøndby og FC København i et
garanteret propfyldt Parken, hvor
meget mere end de tre point står
på spil.

Men in trees – ny top-serie
Når bladet lander, har TV3s helt
nye storserie “Men in Trees” haft
premiere. Serien handler om Marin
Frist (spillet af Anne Heche), som
er specialist i kærlighed og parforhold. Hun har styr på livet og
mænd – lige indtil hun finder ud af,
at hendes egen forlovede er hende
utro.
Marins verden falder i grus, og hun
tvinges til at starte forfra i jagten
på den sande kærlighed Serien har
haft stor succes i USA og beskrives som ”Sex and the City” møder
Alaska. (!) Det er underholdende,
rørende og med romantik for alle
pengene.
■

Paradise Hotel
afslutning
sidst i maj
Tredje omgang af
Paradise Hotel skal
også afgøres i maj.
Danmarks sejeste
reality program er
efter 14 uger med
fest, romantik og
intriger – nået til
sin afgørende fase.
Se hvem der løber
af med sejren – og
ikke mindst gevinsten (der endnu er
ukendt) i den tredje
sæson af paradiset.
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Internet og telefoni
- du kan stole på
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du
få lynhurtigt internet og billig telefoni over antennenettet.

Tal lige så længe
i telefon du vil
for 119 kr.
om måneden*
Lynhurtigt internet
fra kun 149 kr.
om måneden

Læs meget mere på
www.dk-tv.dk
- eller kontakt kundeservice
på 70 20 25 98

For at kunne tegne et telefoniabonnement, er det et krav, at du også har et internetabonnement hos Dansk Kabel TV.
*
Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98
kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk

TV-Programvalg 2007

Optalt og sorteret resultat
TV-program:
DR
DR2
TV2
Digitalt TV DR1, DR2, TV 2
INFO-Kanal SHS
TV 2 Zulu
3+
TV 3
TV 2 Film
Kanal 5
TV 2 Charlie
Discovery Channel
Kanal 4 (gl. Tv danmark)
Animal Planet
DK 4
National Geographic Channel
Hallmark Channel
TV 2 News
Disney Channel
Viasat Nature/Crime/Playboy
Eurosport Nordic
ViaSat Sport (1,2, 3 samlet)
ZDF
ARD
Travel Channel
CNN International
NRK 1
SBS-Net (lokal nyheder Århus)
ViaSat Explorer
NDR (N3)
TV 2 Norge
ViaSat History
BBC Prime
TV 4
NRK 2
RTL
Cartoon Network + TCM
SV 1
Discovery Science
Sat 1
SV 2
Cartoon N. (Uden TCM)
Discovery Civilisation
Discovery Travel & Living
The Voice TV
MTV
TV 2 Sport (Ej på stemmesed.)
3 Sat
BBC Food
BBC World
Eurosport 2
RTL 2
Disney + Toon + Playhouse
Pro-7
Super RTL
TCM (Uden Cartoon Network)
Nickelodeon
MTV + VH-1 + Nickelodeon
TV 5 Europe
ViaSat Sport 1
VOX
Disney Ch. + Toon Disney
TV 2 Sport & ViaSat Sport (Ej på stemmeseddel)
TVE International
ViaSat Sport 2
ViaSat Sport 3
RAI Uno
Euronews
VH-1
Jetix
VIVA
Kabel 1
Extreme Sport
VIVA 2
CNBC
TV 2 Sport Ekstra (Ej på stemmesed.)
Arte
Sky News
VIVA+
Showtime
N-TV
RAI Due
RAI Tre
The God Channel
Viasat Golf
Star
TRT International
TV Polnia
MBC

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

tal
Ialt 1.847
2026
2026
2026
2026
2026
1425
1301
1299
1201
1198
1182
1020
1019
949
884
855
791
737
699
661
636
593
584
575
538
534
527
514
511
503
494
493
489
484
478
448
444
410
403
390
382
349
346
340
335
326
318
306
300
281
254
230
211
207
204
201
183
183
171
169
164
160
154
139
132
131
124
121
119
106
102
91
90
81
80
79
77
76
69
57
57
35
29
28
27
23
21
17
14

%
100 %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,34
64,22
64,12
59,28
59,13
58,34
50,35
50,30
46,84
43,63
42,20
39,04
36,38
34,50
32,63
31,39
29,27
28,83
28,38
26,55
26,36
26,01
25,37
25,22
24,83
24,38
24,33
24,14
23,89
23,59
22,11
21,92
20,24
19,89
19,25
18,85
17,23
17,08
16,78
16,54
16,09
15,70
15,10
14,81
13,87
12,54
11,35
10,41
10,22
10,07
9,92
9,03
9,03
8,44
8,34
8,09
7,90
7,60
6,86
6,52
6,47
6,12
5,97
5,87
5,23
5,03
4,49
4,44
4,00
3,95
3,90
3,80
3,75
3,80
2,81
2,81
1,73
1,43
1,38
1,33
1,14
1,04
0,84
0,69

Lær noget nyt hver dag

Test din nd!
vi
g
o
n
e
vid
zen på

i quiz
g
a
t
l
e
ry.dk
D
o
t
s
i
h
t
iasa
www.v

Lad verdenshistorien indtage din stue
og oplev de største øjeblikke i vores historie
Viasat History suger dig ind i
verdenshistoriens mest skelsættende øjeblikke. Hver
dag fra kl. 06.00 - 00.00 kan

du zappe dig ind på nogle
af verdens bedste dokumentarprogrammer
om
genier, berømtheder, stats-

og videnskabsmænd. Kom
tæt på de allerstørste …
og lær noget nyt hver dag!

Reklamefri dokumentarkanal til kun 3,44 kr./md./husstand inkl. moms. Sendetid: kl. 06.00-00.00

Fra
oldtidshistorie
til
musikhistorie

Mysteriet om den
forsvundne mesterpilot

Ingen historie
hierarki!
Alt skal med!

Inkvisitionen - Britisk drama

Læs mere på
www.viasathistory.dk
Mere end øjet ser – Berømte
billeders gådefulde historie

Dage, der rystede verden

