
 

Ny kanalsøgning 11. februar, Generalforsamling 17. februar, vind 

flotte præmier, hyggeligt traktement, billig bredbånd, Klassisk musik 

og Opera.  
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Ny digital kanalsøgning fra den 11. februar! 

 

I forbindelse med forberedelserne til bl.a. frit valg 

af enkeltkanaler, er det nødvendigt for 

antenneforeningen at tilpasse kanalmønstret.Du 

skal derfor fra den 11. februar foretage en ny 

kanalsøgning på dit digitale TV. Er du i tvivl om 

hvordan du gør dette, kan du hente hjælp på 

vores hjemmeside, hvor der ligger vejledninger til 

forskellige Tv-mærker. 

Du kan læse mere her omkring hvad der sker af 

nyt på Tv og Radio. 

Vi beklager de gener, denne nødvendige 

omlægning måtte medføre. 

 

 

 

Generalforsamling 2015 
Vi indbyder dig hermed til årets generalforsamling tirsdag den 17. februar kl. 19:30, i Rødding Centrets 

Kultursal. 

Efter generalforsamlingen er Antenneforeningen vært ved lidt lækker Tapas, med et glas vin/øl/vand efter 

eget ønske. 

 

Der vil blive trukket lod om spændende præmier blandt de fremmødte, og 1. præmien er en Cobb Premier 

Grill Inkl. kul til en værdi af 1099 kr. Husk at sætte kryds i kalenderen, mød frem og bak op om din lokale 

antenneforening. 

 

Af hensyn til bestilling af mad, vil vi gerne bede om din tilmelding til generalforsamlingen via dette link - 

tilmelding klik her 

 

Se dagsordenen - klik her 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=7eb664186ecf473215f669dd8&id=49ee01165c&e=%5bUNIQID%5d
http://www.roeddingantenneforening.dk/dokumenter/kanalsoening2015.pdf
http://www.roeddingantenneforening.dk/machform/view.php?id=17421
http://www.roeddingantenneforening.dk/dokumenter/GF2015_indbydelse.pdf
http://www.roeddingantenneforening.dk/dokumenter/kanalsoening2015.pdf


 

 
Mød op og få information om, hvad der sker af spændende tiltag i den nærmeste fremtid, og ikke mindst om 

året der er gået. 

Har du nye ideer eller forslag, så fortæl os det gerne. 

Husk at antenneforeningen - er din forening. 

 

Vi glæder os til at møde dig/jer.  

 

 

 

 

 

Får du ikke allerede bredbånd fra din digitale 

antenneforening, så kan du nå det endnu. Du 

sparer 800-1000 kr. årligt, og så leverer vi 

hastigheder fra 10 til 100 Mbit/s - Gratis 

tilslutning, det er sund fornuft. Bestil det her og 

nu! 

  

 

 

Er du til klassisk musik, eller opera, eller ved du 

det bare ikke? 

Stil ind på vores prøvekanal, som er fyldt med 

klassisk musik og koncerter dagen lang, og hør 

om det er noget for dig. 

Vi har noget de andre ikke har! 

Se hvad der kommer via programguiden - klik her 

  

 

  

 

 

 
Ps. Der er kun 28 dage tilbage af vinteren, så bliver 

det atter forår. Er det ikke bare skønt! 
 

mvh Bestyrelsen for Rødding Antenneforening 
 

 

 

 

http://www.roeddingantenneforening.dk/index.php/bredband/bestilling-bredbaand
http://www.roeddingantenneforening.dk/index.php/bredband/bestilling-bredbaand
http://dk.timefor.tv/tv-guide/uptown-classic

