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12.6.2017 
 

News nr. 17 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
Kort om repræsentantskabsmødet den 10.6.2017 

 

Vi måtte desværre aflyse arrangementet med Copydan. Vi regner med at gennemføre det ved repræsentant-
skabsmødet lørdag den 23.9.2017 – så reserver dagen nu. 

Medlemsforeningerne havde indsendt en række forslag til prioriterede opgaver for A2012. FU er allerede i 
gang med dem alle. Lobbyarbejde blev fremhævet som særligt vigtigt. FU redegjorde for de opgaver, man 
allerede har løst, er i gang med, og hvad vi endnu ikke har nået. FU vil fortsætte med at realisere de forslag, 
Visionsudvalget har stillet og andre forslag rejst i januar. Det gav repræsentantskabet sin fulde opbakning. 

Alle de forslag til vedtægtsændringer, FU havde fremsat, blev enstemmigt godkendt. Repræsentantskabet 
bad dog FU arbejde videre med nogle detaljer, som bliver fremlagt på repræsentantskabsmødet 23.9.2017. 

De ændrede vedtægter giver mulighed for, at FU nu kan bestå af 3-5 medlemmer, og repræsentantskabet 
valgte Carsten Pedernsen, formand for Skatte- og økonomiudvalget, som nyt medlem af FU. Carsten har 
også været medlem af Visionsudvalget. 

Repræsentantskabet havde en god drøftelse af det fremtidige samarbejde og udviklingsaktiviteter mellem 
antenneforeninger. 

Bent Hørby fremkom med en spændende redegørelse for, hvordan Middelfart Antenneforening gennem et 
længere forhandlingsforløb med Stofa havde vendt en voldgiftssag til en aftale om et perspektivrigt samar-
bejde. Det vigtigste resultat var, at antenneforeningen efter kontraktperiodens udløb selv ejer sit anlæg fuldt 
ud og står frit til valg af fremtidig samarbejdspartner. Der var enighed om, at det er nyttigt for alle antenne-
foreninger, at sådanne forløb fremlægges og beskrives, for de kan være vejledning og inspiration for andre 
foreninger ved fremtidige forhandlinger. 

Tage Lauritsen redegjorde for indtryk fra den netop overstående ANGACOM-konference, der stod i DOCSIS 
3.1.s tegn. Mere herom senere. 

Officielt referat og reviderede vedtægter bliver udsendt i uge 25. 
 

FU sender tak for et godt møde og medlemsforeningernes opbakning til aktiviteterne i A2012. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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