YouSee og Discovery Network - hvad er det der sker og hvad betyder det for
medlemmerne i Uldum Antenneforening ?
YouSee har nu opsagt den eksisterende aftale med kanaludbyderen Discovery Network, men så vidt vi
ved, så er der intet, der er endeligt endnu, da der forhåbentlig stadig foregår forhandlinger.
YouSee har valgt at ”sætte hælene i” for yderligere prisstigninger - hvilket Uldum Antenneforening (og de
andre 7 antenneforeninger i TUK-NET) støtter dem i. Den prisspiral må stoppes.
Alle kanaludbydere kæmper nemlig om at købe dyrere og dyrere rettigheder til ikke mindst sport/fodbold og
åbne flere og flere TV-kanaler for derved at tiltrække annoncører.
Vi mener, at det nogle gange bare er nødvendigt at sætte hårdt mod hårdt - lige som for eksempel når
arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlingerne skal finde ud af, hvad mindstelønnen skal være
for en kasseassistent. Og når forhandlingerne foregår gennem pressen - i stedet for ved
forhandlingsbordet - så kan det hele godt blive lidt svært at forstå for ”Hr. og Fru Danmark”.
Det som er sikkert på nuværende tidspunkt er:
I Grundpakken forsvinder Kanal 5 og bliver erstattet med TV2 Charlie.
I Fuldpakken forsvinder alle Discovery-kanalerne og bliver erstattet med Viasat Film kanaler og C-more.
Om det vil lykkes YouSee at forhandle sig frem til at alle Discoverys TV-kanaler - eller bare nogle af dem bliver tilgængelige som ”Bland Selv” kanaler hos YouSee (”frit valg”), det ved vi ikke endnu.
I Uldum Antenneforening - og TUK-NET - køber vi YouSee's Grund- og Fuldpakke, men sammensætter
selv vores Mellempakke. Det synes vi er bedst og billigst for vores medlemmer.
Vi er i gang med at finde en løsning på indholdet i Mellempakken, men der er ikke noget, som er afgjort
endnu. Der kommer helt sikkert en løsning på Mellempakkens indhold inden 1. januar 2020.
Vi vil, så godt som muligt, holde alle medlemmer orienteret - både ved mail og opslag og på Facebook og
på vores hjemmeside. Frem til 31. december 2019, så sker der ikke noget med indholdet i vores TVpakker. Så der er i hvert fald også fodbold resten af året 😊
HVILKE KANALER ?
Forhåbentlig sker det ikke, men HVIS der ikke kommer en forhandlingsløsning, så er det altså Discovery
Networks 11 TV-kanaler, der forsvinder fra vores TV-pakker 1. januar 2020:
Kanal 4, Kanal 5, Canal 9, 6´eren, Eurosport 1 og Eurosport 2, TLC, ID, Animal Planet, Discovery
Channel og Discovery Science.
Desuden ejer de streamingtjenesterne ”dplay”, ”Eurosport Player” og ”Golf TV” (der både før og efter 1.
januar 2020 kan tilkøbes selvstændigt).
I ØVRIGT:
Danmarks Radio har oplyst - helt uafhængigt af konflikten mellem YouSee og Discovery - at de lukker tre
kanaler den 2. januar 2020: DR 3, DR K og DR ULTRA. De udgår derfor af Grundpakken.
Alle DR´s øvrige kanaler forbliver i Grundpakken.
HVAD GØR JEG ?
Medlemskab af Uldum Antenneforening koster kr. 450 om året.
Det giver dig ret til at købe en TV-pakke (via antenneforeningen) og/eller internet og/eller telefoni hos
YouSee til speciel foreningspris.
Det er frivilligt at være medlem af Uldum Antenneforening, så hvis du pr. 1. januar 2020 ønsker at melde
dig ud - eller afbestille TV-pakke - så skal vi have besked senest 30. november 2019.
Skriv mail til flemming@stoumann.net eller send SMS til 20813105.
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