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 22.5.2017 
 

News nr. 15 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
Flere udvalgsmedlemmer søges til A2012 

A2012 er opbygget med en række udvalg, som på hver sine områder udøver sin virksomhed og rådgiver med-
lemsforeningerne. Skatte- og økonomiudvalget følger nye regler på skatte- og momsområdet, Teknisk udvalg 
følger den tekniske udvikling, Informationsudvalget, hvis virksomhed har været suspenderet i et par år, men 
nu er genstartet, skal informere medlemsforeningerne og drive hjemmesiden og Forhandlingsudvalget for-
handler aftaler med tv-leverandører, Copydan og GlobalConnect. Forretningsudvalget har ansvar for den 
daglige ledelse af A2012. 

Hidtil har udvalgene bestået af 3 medlemmer, men på repræsentantskabsmødet den 10.6.2017 vil FU foreslå 
en ændring af vedtægterne, der gør udvalgsstrukturen mere fleksibel og fastsætter, at der kan være op til 5 
medlemmer i et udvalg. 

Men allerede nu søger vi flere nye udvalgsmedlemmer, som vil være med til på frivillig basis at gøre en indsats 
for vores fællesskab af antenneforeninger. Vi søger personer, der har kompetencer på udvalgenes områder, 
og som sammen med udvalgets nuværende medlemmer, der har kompetencer på de samme områder, vil 
bringe disse i spil for at udvikle vores antenneforninger. Måden, man bliver klogere på i udvalgene er altså, 
at man bringer egne kompetencer i spil sammen med andre udvalgsmedlemmer. 

Aktuelt søger vi udvalgsmedlemmer på følgende områder, og vi er sikker på, at der blandt medlemsforenin-
gernes bestyrelsesmedlemmer er personer, der kan gøre en indsats: 

 

Skatte- og økonomiudvalget  

Vi vil gerne høre fra bestyrelsesmedlemmer, der har indsigt i og praktisk erfaring med skat, moms og økono-
mistyring. 

 

Teknisk udvalg 

Vi vil gerne høre fra bestyrelsesmedlemmer, der har elektroteknisk indsigt og uddannelse, især med drift af 
tv- og internet. 

 

Informationsudvalget  

Vi vil gerne høre fra bestyrelsesmedlemmer med journalistisk eller anden formidlingsmæssig indsigt og erfa-
ring, drift af hjemmesider, sociale medier samt udsendelse af nyhedsbreve. 
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Webmaster 

Vi vil gerne høre fra bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring med at drive en webside i systemet WordPress. 
Vi har et stort ønske om at få gjort www.a2012.dk til en aktiv enhed i vores information. 

 

Kontakt os enten samlet eller enkeltvis pr. mail eller telefon som anført nedenfor. 

Vi hører gerne fra dig inden to. den 1.6.2017. 

 

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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