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17.5.2017 
 

News nr. 14 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
Så er det konferencetid 

I overensstemmelse med Visionsudvalgets anbefalinger orienterer FU alle medlemsforeninger om konferen-
cer, evt. anbefaler eller fraråder vi deltagelse. A2012 er repræsenteret ved relevante konferencer, som der 
bliver refereret fra, som vi gjorde i januar fra ANGA, IFA og Stofa-konferencer. Her er en opdatering om 
aktuelle konferencer. 

 

1. ANGACOM Köln ti. 30.5. – to. 1.6.2017 – teknisk messe 
FU-sekretær Tage Lauritsen deltager og er A2012’s ankermand på messen. 

Tage har udarbejdet en meget grundig introduktion, som vedhæftes, og som anbefales til alle interesserede. 
Vi er mange, der ville ønske, vi havde haft en så grundig vejledning, inden vi deltog i ANGACOM første gang. 
Vejledningen indeholder både oversigt over det saglige indhold af den kommende messe samt Tages 
personlige erfaring fra mange år med rejse og ophold. Du kan kontakte Tage på nedenstående mail og tele-
fon. 

Tage regner med at kunne give de første indtryk fra ANGACOM 2017 på A2012’s repræsentantskabsmøde 
lørdag den 10.6.2017. 

 

2. Copydan Verdens TV konference ti. 30.5.2017: Samarbejde styrker dansk indhold 
Fra foromtalen: Danskerne er vilde med dansk produceret tv og film. Men tilbuddene er mange og markedet 
og medievanerne er under hastig forandring. Tv-indhold bliver i stigende grad tilgået on demand, og interna-
tionale aktører er kommet til. Spørgsmålet er derfor: Hvordan fastholder og styrker vi udviklingen af dansk 
indhold? Og hvordan sikrer vi finansieringen af dansk indhold i fremtiden? 

Arrangementet er gratis finder sted kl. 9-13 i Fællessalen på Christiansborg, 1240 Kbh. K. 

Se detaljer om programmet her: https://verdenstv.nemtilmeld.dk/3/ 

Antal pladser er begrænset og adgang er efter indbydelse. A2012’s formand Bernt Freiberg er indbudt og 
deltager. Kontakt Bernt, hvis du også ønsker at deltager: bf@a20120.dk.   
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3. Copenhagen Future TV Conference 2017 on. 31.5.2017: Television Reborn 
Direktør Claus Bülow Christensen siger i foromtalen: Copenhagen Future TV Conference har gennem årene 
bragt væsentlige forudsigelser om tv-mediets fremtid. Alle tidligere års forudsigelser har vist sig at holde stik. 
Selvom mange i branchen til tider har været irriterede over vores lidt dommedagsagtige konklusioner om 
traditionel tv-distributions skæbne, så har de vist sig at holde stik. Vi har set et stort skifte i forbrugernes tv-
adfærd, hvilket også er omdrejningspunktet for årets konference, der præsenterer en række nye og dybde-
gående analyser. Udviklingen de seneste år påvirker alle udbydere af tv, og især tv-stationerne har måttet 
omstille sig til en ny virkelighed. Tv-mediet har på mange planer gennemgået en barsk transformation, som 
fortsat er i gang. Således er tv-mediet på mange måder nu genfødt til en ny virkelighed - og den virkelighed 
fordyber vi os i den 31. maj.  

Konferencen foregår i Industriens hus i København, varer kl. 9-17 og koster 3.900 kr. plus moms. Se foreløbigt 
program:  

http://futureconf.dk/futuretv/program.php?utm_source=Copenhagen+Future+TV+Conference+-
+Newsletter&utm_campaign=cb8eb9b3cc-FutureTV+2017+-
+mail+1&utm_medium=email&utm_term=0_0517a8d929-cb8eb9b3cc-
414172837&mc_cid=cb8eb9b3cc&mc_eid=a3cfcafcda 

Glentens direktør Lars J. Knudsen deltager og har lovet også at repræsentere A2012. 

 

4. IFA Berlin 2017 
Hvis du vil med, så noter allerede nu tidspunkt: Fr. 1.9. - on. 6.9.2017. Mere følger senere. 

Se også mere på: http://b2b.ifa-berlin.com/IFA/AboutIFA/.  

Det særlige ved IFA er, at det afspejler meget ny hardware, som kom frem første gang ved CES i Las Vegas i 
januar og viser, hvad der kommer i julehandelen i Danmark i år. Som nævnt neden for under pkt. 5 er minglen 
med andre i branchen også væsentlig, og man træffer på IFA såvel som ANGACOM mange danske antennefor-
eningsfolk og repræsentanter for kommercielle firmaer. Flere end ved danske konferencer. Men prisen er 
heller ikke væsentlig meget forskellige fra de 3.900 kr., man skal betale for f.eks. den under 3. nævnte 
konference.  

Vi er bekendt med, at YouSee allerede indbyder antenneforeninger til en fælles tur. Pris 3.100 kr. incl. moms. 

 

5. BFEs konference TV 2017 to. 27.4.: Finansiering af dansk indhold i digitale medier  
Konferencen blev omtalt i News nr. 10. Fra A2012 deltog Glentens direktør Lars J. Knudsen, næstformand 
Poul Juul og sekretær Tage Lauritsen. Konferencen varede kl. 9-13 og indledere  var 4 kulturpolitikere med 
kulturminister Mette Bock i spidsen samt en række ledere fra tv-branchen og Google. Det var i høj grad 
opvarmning til de politiske forhandlinger i de kommende 1½ år om det nye medieforlig, som skal træde i 
kraft den 1.1.2019. Centrale emner er DRs fremtid, medielicensens størrelse, privatisering af TV2 samt 
spørgsmålet om, hvordan man får amerikanske mediegiganter som Google og YouTube til at bidrage til dansk 
indhold. En række synspunkter, der har karater af forpostfægtninger, har også været præsenteret i pressen 
samt i specialmedier som ComputerWorld og Recordere.dk. 

Denne konference har lidt karakter af en ”fætter-kusine-komsammen”, hvor man hilser på, taler og udveksler 
synspunkter med andre i branchen, man kender, samt stifter nye bekendtskaber. I den slags ”mingling” er 
det væsentligt, at antenneforeningerne også viser sig, så vi kan fortælle ”de andre”, hvad vi laver og tænker, 
og at vi får input fra den kommercielle del af branchen og politikere og embedsmænd.    

Både emner og deltagere vil i høj grad være gengangere på konferencen den 30.5. – se ovenfor pkt. 2.  
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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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