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News nr. 21 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. IFA Berlin 2017 foregår fredag den 1.9. til onsdag den 6.9. 
Vi erindrer om IFA, hvor mange antenneforeningsfolk traditionelt søger ny viden og mødes til en god snak 
med kolleger. Vi omtalte det i News nr. 14. Det er Europas største messe for forbrugerelektronik med 
forventeligt omkring 1.800 udstillere og 240.000 besøgende.  

Du kan få meget at vide på: http://b2b.ifa-berlin.com/IFA/AboutIFA/.   

Selv om Berlin er en stor messeby, er IFA så stor, at hotelpriserne er 
højere i denne periode. Det er dog stadig muligt at finde rimelige 
hotelpriser i sidegaderne og Østberlin. Check www.hotels.com eller 
www.agoda.com.  

Med hensyn til transport, anbefaler vi bil, hvis man er flere end to 
eller bor langt fra en lufthavn. Ellers er fly det oplagte med en retur-
pris på godt 1.000 kr. p.p. SAS og AirBerlin flyver stadig fra Køben-
havn til Tegel, som ligger centralt i Berlin ikke langt fra messeområ-
det. Norwegian og EasyJet flyver til Schönefeld, der ligger i den syd-
lige del af Berlin, ca. 45 min.fra centrum. Fra Billund er der få afgange 
med Lufthansa. Check priser og afgangstider på 
http://www.momondo.dk. Tog kan ikke anbefales. 

Vi vedlægger en rapport om oplevelser fra IFA 2016, som måske kan give inspiration. 

A2012 hører gerne fra bestyrelsesmedlemmer, der påtænker at deltage i IFA. Så vil vi formidle kontakt mellem 
deltagerne. Det er hyggeligt og sagligt givende at mødes om aftenen til en fælles spisning. Der er masse af 
gode spisemuligher. 

Vi er bekendt med, at YouSee og Stofa har arrangeret ture for ”deres” foreninger. 

Vi regner med at kunne dele oplevelser ved A2012s repræsentantskabsmøde lørdag den 23.9.2017. 

 

2. Årets Stofadag er fastsat til 
fredag den 29.9.2017 

Stofa udsender invitationer til de antenneforeninger, 
man gerne vil se.  

 

 

 

 

http://b2b.ifa-berlin.com/IFA/AboutIFA/
http://www.hotels.com/
http://www.agoda.com/
http://www.momondo.dk/
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3. Copydan 
Der foregår en intensiv kamp i det stille om fremtidens afgiftssystem. Copydan har af Folketinget krævet en 
nyordning for afgift af blankmedier. Den gamle er fra 1995. A2012 vil argumentere for, at det ikke bare bliver 
en Gigabit-afgift, altså en afgift pr. Gigabit lagringsmedium. Afgiften skal dække formodet, lovlig downloading 
af musik m.m., men selv om kunstnere og ophavsmænd skal have deres rimelige honorering, skal vi modar-
bejde, at lagerkapacitet købt til andre formål, pålægges afgift for et brug, der ikke finder sted. 

En anden udfordring for Copydan er, at forbruget af flow-tv går ned, fordi stadig flere vælger mindre pakker. 
I den forbindelse skal vi også drøfte den særlige ”retransmissionsafgift”, som antenneforeninger og tv-distri-
butører betaler. Copydans indtægt herfra falder, fordi flere undgår den ved at streame DR direkte på et in-
ternet-only-medlemskab, og fordi DR lader forbrugerne streame DRs kanaler på f.eks. Apple TV. Det er kon-
kurrenceforvridende. 

Advokat Johan Schlüter er sammen med to kolleger af bagmandspolitiet blev sigtet for mandatsvig og skyld-
nersvig. ”Advokaterne var jo betroet til at forvalte og administrere deres kunders midler, men det er vores 
opfattelse, at advokaterne i stedet groft har udnyttet tilliden og lagt millionbeløb i egne lommer," siger 
vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen. Schlüter er selv gået personligt konkurs, og det er hans højtprofilerede 
advokatfirma også.  

Schlüter var en af opfinderne af ”retransmissionsafgiften” i 1986. Han var i en årrække formand for Copydan. 
Han forlod Copydans bestyrelse så sent som i 2014.  

Vi skal understrege, at vi ingen indikationer har for, at Copydan har begået besvigelser. Det er rettighedsha-
verne, der efter sigtelsen er blevet snydt for ca. 200 mio. kr. Alligevel vil vi følge sagen, for vi har en interesse 
i, at de penge, vi skal betale, kommer i de rigtige lommer. 

 

4. GlobalConnect har købt Nianet 
For mange antenneforeninger har Nianet været et alternativ, hvis man ikke kunne få fiberforbindelser til en 
god pris fra GlobalConnect eller andre udbydere. GlobalConnect blev i december 2016 købt af en kapitalfond, 
der nu også har købt Nianet. Det er ikke en god nyhed, for selv om GlobalConnect ser TDC som sin største 
konkurrent, svækker det konkurrencen på vores marked.  

Nianet blev efter mange års underskud en god forretning i 2016, hvor de tjente 100 mio. kr. på bundlinjen. 
Når de nu sælges, kan det være en indikation af, at deres ejere, el-selskabernes fiberforretninger, er ved at 
fjerne deres fokus fra fiber og tv. Det kan vi ikke være kede af. 

Branchekilder anslår priser til 2 mia. kr. 

Vi følger sagen. 

 

5. A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 23.9.2017 kl. 10 i Odense 
Noter og reserver dagen. Der blive masser af interessante ting at drøfte. F.eks. Copydan. Indbydelse og 
foreløbig dagsorden udsendes 22.8.2017. 

 

6. Kontakt til FU og A2012 
Det nye forretningsudvalg (FU) drøfter stadig sin arbejdsform. Vi har siden januar holdt telefonmøde ca. en 
gang om ugen i 1-1½ time, hvor vi har koordineret og behandlet foreliggende sager.  
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Hvis du vil spørge os om noget eller fortælle os noget, er vejen kort og ubureaukratisk: Kontakt os direkte. 
Telefonnumre findes nedenfor. Svarer vi ikke straks, så sendt en mail til en af os – eller simpelthen til 
fu@a2012.dk.  

Vi har fundet en ny webmaster, men indtil vi får revideret vores hjemmeside, lægger vi de dokumenter, du 
skal kunne se, i skyen på OneDrive: https://1drv.ms/f/s!AovHKDvXvlLFgQlbl0CTJR--hy5S. 

FU og A2012 holder nu lavt aktivitetsniveau sommeren over, men vi vil være oppe på fulde omdrejninger 
igen fra 15.8.2017. Vi melder sommeren over kun ud om spændende eller hastende sager. Det skal ikke 
hindre dig i at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Mens alle tv-kanaler fylder programfladen med genudsendelser (se nedenfor), ønsker vi jer alle en god ferie. 

 

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 

 

 

                                                                 Hvad skal det mon koste at have den mulighed? 
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