
 

     Refsvindinge d. 7. april 2016. 

Medlemsjubilæum efter rekord vækst.  

Refsvindinge antenneforening runder 200 medlemmer efter vækst på hele 25% i 2015. 

2016 blev året hvor antenneforeningens medlemstal kom op på 200 medlemmer. Det skete efter at 

foreningen har udvidet sit dækningsområde, således at beboere omkring Frørup, Holsmosevej og 

Sentvedvej nu kan blive tilsluttet foreningens tv signal. Alene i 2015 steg foreningens medlemstal med 25%. 

Medlem nummer 200. 

 

Sabrina Heegaard og Henrik Jensen blev godt overraskede over nyheden om at de var blevet medlem 

nummer 200 i Refsvindinge antenneforening. Familien flyttede til Refsvindinge for nogle måneder siden, og 

da de søgte efter en tv løsning hos Waoo, blev de informeret om muligheden for at få tv gennem 

Refsvindinge antenneforening. Efter tilmeldingen kunne foreningen fortælle om det aktuelle jubilæum som 



medlem nummer 200. Ud over et par gode vine fik familien også gratis oprettelse af medlemsskabet til 

foreningen som præmie. 

Siden antenneforeningens overgang til Waoo! forenings produktet fra Energi Fyn er foreningens 

medlemstal kun gået fremad. For 3½ år siden, da situationen var værst, var medlemstallet nede og bunde 

på 85 medlemmer. Et godt tv produkt og en stabil drift har styrket foreningen og trukket mange nye 

medlemmer til. 

I samarbejde med Energi Fyn leverer foreningen en tv løsning hvor signalet leveres på Energi Fyns fibernet. 

Fibernettet er gravet ned i mange mindre byer omkring Refsvindinge hvor det nu også er muligt at modtage 

forenings tv. Der er i dag mulighed for at 724 adresser i og omkring Refsvindinge kan modtage tv gennem 

foreningen. For 3 år siden var tallet blot 150 husstande. 

Det er utrolig glædeligt for Refsvindinge og omegn at foreningen fortsat har en løsning som skaber 

konkurrence på pris og indhold i forhold til de private tv leverandører siger formand Christian Hein. 

Bestyrelsen arbejder fortsat for at man som beboer i en mindre landsby har andre alternativer til valg af TV 

leverandør end parabol eller Boxer TV. For 3 år siden var foreningen utrolig tæt på at måtte give op og 

lukke helt ned. Det er derfor glædeligt at vores leverandørskifte, gør at vi nu er i den situation at foreningen 

tilbyder tv signaler i høj digital kvalitet til hele Refsvindinge og omkringliggende landsbyer. At foreningen 

fortsat vokser er af afgørende betydning for fremtidsperspektivet. Væksten viser at det valg som blev 

truffet omkring skiftet til en fibernet løsning var det helt rigtige.  

  



FAKTA:  

Kontaktoplysninger: Formand Christian Hein, Mobil 29 27 41 51 

E-mail: mail@refsvindinge-antenneforening.dk  Web: www.refsvindinge-antenneforening.dk 

Refsvindinge antenneforening leverer tv løsningen Waoo! Forening. http://www.waoo.dk/Forening/TV 

Foreningen drives udelukkende af frivillige kræfter.  

Der tilbydes 3 forskellige tv pakker som kan modtages uden set top boks eller kort. Signalet leveres via 

Energi Fyns højhastigheds fibernet. Signalet er af typen DVB-C, og kan modtages direkte af de fleste nyere 

fjernsyn. 

Priserne for de 3 tv pakker er inklusiv medlemskab til foreningen, og der skal ikke betales yderligere gebyrer 

for medlemskab. 

Priser for de tilbudte tv pakker i 2016: 

Grundpakke: 149 kr. pr måned  

Mellempakke: 374 kr. pr måned 

Fuldpakke: 499 kr. pr måned 

Yderligere information kan findes på foreningens hjemmeside: www.refsvindinge-antenneforening.dk 
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