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12.4.2017 
 

News nr. 10 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. BFE Konference torsdag den 27.4.2017 kl. 08.30-13.30 på Nationalmuseet: 

FINANSIERING AF DANSK INDHOLD I DIGITALE MEDIER 
Luften fyger med politiske prøveballoner, der får betydning for, hvad vi alle, også antenneforeningernes med-
lemmer, skal betale de kommende år. 

- Skal medielicensen sættes 25 % ned? Skal den være uden moms efter EU-dom vedr. Tjekkiet? 

- Skal DR udsende færre programmer? Er DRs selvfedme bedre end udenlanske operatørers grådig-
hed? Skal private aktører producere mere på bekostning af DR? Hvordan sikres kvaliteten? 

- Hvordan får vi de amerikanske ”gratis”-medier Facbook, YouTube m.fl. til at bidrage i Danmark? 

- Hvordan sikrer vi ligebehandling med Copydan-afgifter mellem udlandske operatører og danske di-
stributører, herunder antenneforeningerne?   

Den 1.1.2019 skal et nyt medieforlig være klar til at træde i kraft. Det er ikke sikkert, at hverken antennefor-
eningerne eller A2012 som sådan skal mene noget om ovenstående. Men vi skal følge med og deltage i 
debatten, så vi er klar til at melde ud, hvis vores fælles interesser påvirkes. Derfor følger A2012 debatten tæt. 

BFE, Branchen ForbrugerElektronik, der er organisation for YouSee, Stofa, Boxer m.fl. og en af vores samar-
bejdspartnere, holder deres årlige konference om ovennævnte emner. A2012 deltager. Deltagerprisen er 
1.795 kr. plus moms. Men vi har sørget for, at bestyrelsesmedlemmer og evt. andre fra A2012s medlemsfor-
eninger, der selv ønsker at overvære eller deltage i debatten, møde kulturministeren, andre centrale beslut-
ningstagere og kolleger fra andre antenneforeninger, kan deltage for 1.295 kr. + moms pr. deltager.  

Se programmet på dette link: https://www.bfe.dk/tv2017/ 

Se mere baggrundsstof på dette link: https://www.bfe.dk/2017/03/  

Tilmelding til specialpris for A2012, send en mail til fu@a2012.dk. BRUG IKKE BFEs LINK. DET ER UDEN RABAT. 
Angiv navn og forening. Vi laver en fælles tilmelding og deltagerliste og opkræver beløbet hos jer. 

 

2. Erindring om deadline 18.4.2017 – News nr. 6. 
I News nr. 6, som vedhæftes, bad vi bestyrelserne om forslag til prioritering af Visionsudvalgets mange forslag 
samt forslag til spørgsmål til Copydan. Deadline er 18.4.2017. 
 

Med venlig hilsen fra FU 

Bernt Freiberg, formand                       Poul Juul, næstformand                      Tage Lauritsen, sekretær 
bf@a2012.dk, 21919450                             pj@pouljuul.dk, 48475755                 tf@a2012.dk, 25265016 

Send gerne mail til os alle på en gang: FU@A2012.DK.  
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