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23.6.2017 
 

News nr. 19 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
Markedsovervågning og informationskilder  

for antenneforeninger og A2012 
 

Antenneforeninger handler i et marked på sine medlemmers vegne. Derfor skal vi som bestyrelsesmedlem-
mer følge med i markedet for ydelser til antenneforeninger – lige som vi gør som privatpersoner for vores 
egen husholdning og på vores arbejdsplads. Det blev slået fast af A2012’s Visionsudvalg, og igen bakket op 
af A2012’s repræsentantskabsmøde den 10.6.2017, hvor FU fremlagde en foreløbig liste over anbefalede 
informationskilder.  

Hvis man kun holder sig til den information, der bliver udsendt fra foreningens faste leverandør, bliver man 
mere en passiv ”salgsassistent” for denne. Derfor anbefaler A2012, at enhver forening følger med i et bredere 
marked. Og A2012 vil på medlemsforeningernes vegne holde sig orienteret om hele det danske marked og 
de relevante udenlandske markeder. 

A2012 kan ikke holde foreningerne informeret om alle nyheder på markedet. Derfor har vi fastlagt en strate-
gi, hvor vi anbefaler antenneforeningerne at holde sig orienteret om det almindeligste fra gratis kilder, og at 
A2012 holder sig orienteret dels fra de samme kilder, dels fra kilder, som koster betaling eller er specielle. 
Fra disse refererer vi relevante informationer. 

I dag er de fleste kilder til rådighed som daglige, ugentlige eller sjældnere nyhedsbreve på e-mail. Nedenfor 
er en liste over de nyhedskilder, som A2012’s FU løbende følger. Også med overvågning for nyheder, som 
kommer flere gange dagligt eller ugentligt.  

En del af kilderne er understreget, og dem anbefaler vi antenneforeningernes bestyrelsesmedlemmer selv at 
følge. De er alle gratis. Fordel evt. arbejdet mellem flere bestyrelsesmedlemmer og tag sagerne op på besty-
relsesmøderne. 

 

Daglige nyhedsmedier 

• Lokale nyhedsmedier i foreningens lokalområde, både aviser og ugeaviser på papir og web-aviser 

• Berlingske Tidende. Nyhedsbreve på mail (b.dk.) 

• Business.dk. Nyhedsbreve på mail (udgivet af Berlingske Tidende) 

• Børsen Nyhedsbreve. Udgivet på mail (borsen.dk) 

• Politiken. Nyhedsbrev på mail (pol.dk) 
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• Finans.dk (udgivet af Jyllands Posten) 

• Computerworld. Gratis 

• Recordere.dk. Gratis 

• MediaWatch (betaling). MediaWatch har udgave, hvor man kun kan se overskrifter (gratis) 

• ITWatch (betaling). ITWatch har en udgave, hvor man kun kan se overskrifter (gratis) 

• Version2 (Ingeniøren). Gratis. 

 

Offentlige nyhedsmedier – nogle dagligt, andre sjældnere 

• Folketingets Abonnementsservice (ft.dk). Mange daglige nyhedsbrev om alt hvad der foregår i 
Folketinget på relevante områder 

• Lovtidende (alle nye love). Udkommer dagligt 

• Justitsministeriet, Nyhedsbrev 

• Danmarks Statistik – Dagens statistik 

• Skattemail (betaling) 

• Momsmail (betaling) 

• Forbrugerombudsmanden 

• Forbrug.dk 

• Patent- og Varemærkestyrelsen 

• Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen 

• Kulturministeriet, nyhedsbreve og pressemeddelelser 

• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Erhvervsministeriet 

• Via Ritzau (forskellige offentlige meddelelser) 

• Danske Kommuner (dagligt) 

• Arbejdstilsynet E-Nyhedsbrev 

• Forbruger Europa. 

 

Foreninger og organisationer 

• Dagens Energi (Dansk Energi og fiberselskaberne) 

• Dansk Markedsføring 

• Ingeniøren 

• BFE – Branchen Forbruger Elektronik 

• Cable-Labs 

• Dansk Selskab for Ophavsret 

• Glenten. Nyhedsbreve og blad 

• AVMs Nyhedsbrev 
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• Forbrugerrådet Tænk (betaling). 

 

Virksomheder 

• Copenhagen Future TV Conference 

• Dansk Kabel TV 

• Stofa 

• Teracom Group AB 

• TV2 Medienyt 

• TV2 Nyhedsbreve 

• DR, Nyt fra (ugentligt) 

• Evercall nyhedsbrev 

• YouSee nyhedsbrev 

• Komputer for alle. 

 

Jura og advokatfirmaer (udover ministerier og styrelser) 

• JURA § Info 

• Bech-Bruun eNyt 

• Horten, Nyt fra (og mange gratis kurser) 

• Advodan Erhverv 

• Advodan Privat 

• Ret & Råd nyhedsbrev. 

 

På repræsentntskabsmødet den 10.6.2017 var der enighed om, at lobbyarbejde for antenneforeningerne er 
en af de vigtigste opgaver for A2012. For at kunne udføre lobbyarbejde effektivt, skal vi dels have grundig og 
sikker viden om faktiske forhold, dels være på forkant med relevante sager, helst før de kommer frem i de 
almindelige aviser. Overvågningen af alle disse  nyhedskilder skal – sammen med aktiv deltagelse i konferen-
cer og forhandlinger med leverandører – danne basis for lobbyarbejdet. 

Listen vil blive ajourført, når der kommer flere relevante kilder frem, eller nogle bliver uinteressante.  

Vi hører gerne fra medlemsforeninger/bestyrelsesmedlemmer, der har forslag til andre nyhedskilder. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

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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