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Visionsudvalget 

18.1.2017 

News nr. 3 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012. 

 

Opslag: Vi søger flere aktive udvalgsmedlemmer til A2012 
Hvis det skal lykkes at genskabe og vitalisere A2012, må vi have nyt blod i form af 
flere udvalgsmedlemmer, der vil påtage sig opgaver for A2012.  

Læs omstående opslag – vi ser frem til at høre fra dig. 
Vedtægternes § 10, stk. 5 forudsætter, at FU aktivt inddrager medlemsforeningerne, når udvalg skal nedsæt-
tes. Det er bare ikke sket før. Men det sker nu. I omstående opslag (side 2 – på bagsiden) søger vi flere og 
nye udvalgsmedlemmer, der kan være med og øve en aktiv indsats i A2012. 

Det er vigtigt, at du stiller dine kompetencer til rådighed. Nogle opgaver kræver daglig indsats. Andre lejlig-
hedsvis medvirken. Der er plads til alle, der vil. 

Med venlig hilsen fra Visionsudvalget 

Tage Lauritsen   -   Carsten Pedersen   -   Bernt Freiberg   -   Poul Juul, formand 

 

PS: News er et internt dokument til anvendelse i de antenneforeninger, der er medlem af A2012. 
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Opslag 

Vi søger flere udvalgsmedlemmer til aktiviteter i 
Antennesammenslutningen af 2012 (A2012) 

A2012 skal bruge flere aktive udvalgsmedlemmer, hvis visionerne skal gennemføres. Hvis du er medlem af 
bestyrelsen i en antenneforening, opfylder du formentlig de generelle kvalifikationer for at blive udvalgsmed-
lem i antenneforeningernes brancheorganisation A2012. 

A2012’s aktiviteter udføres af en række udvalg med hver 3 medlemmer, fremover måske flere medlemmer. 
Aktuelt har vi følgende udvalg: 

Forretningsudvalget har den daglige ledelse af A2012 og vælges på repræsentantskabsmødet den 28.1.2017. 
Udvalget består af formand, næstformand og sekretær. Fremover måske også af kasserer og teknisk/IT- 
sagkyndig.  

Forhandlingsudvalget (formand og 2 medlemmer) forhandler tv-aftaler, Copydan-aftaler m.m. Vælges efter 
særlige regler i vedtægterne. 

Øvrige udvalg nedsættes af FU efter repræsentantskabsmødet: 
Teknisk udvalg (pt. kun formand)  
Skatte- og Økonomiudvalget (formand og 2 medlemmer). 
Kommunikationsudvalget, herunder News og A2012s hjemmeside. Inaktivt i 3 år. 
Der påregnes etableres flere faste eller ad hoc-udvalg på bestemte områder. 
Udvalgene udfører arbejde inden for deres områder under ansvar over for repræsentantskabet eller FU. Akti-
viteter er fastsat i vedtægterne samt ved repræsentantskabets beslutninger. 

Vi efterlyser iderigdom, lyst til at samarbejde med andre, vilje og evne til at nå resultater samt faglige kom-
petencer og/eller erfaring inden for udvalgenes fagområder, så vi sammen kan drive og udvikle A2012 og 
antenneforeningerne. Desuden gerne bred eller dyb indsigt eller erfaring inden for et eller flere af områderne 
forenings- og bestyrelsesarbejde, informations- og lobbyvirksomhed, kendskab til samfundets funktion, jura, 
økonomi, køb, salg og service samt IT og svagstrømsteknik. 

De fleste møder afholdes virtuelt som telefonmøder med forskellig frekvens for det enkelte udvalg samt ved 
mailkorrespondance. Deltagelse i A2012s 4 årlige repræsentantskabsmøder samt andre møder og konferen-
cer er en selvfølge. 

Hvervene er som udgangspunkt ulønnede, men der gives dækning af udgifter til telefon, kontorhold m.m.  
Til nogle funktioner, f.eks. medlemskab af FU samt konkret sagsbehandling, ydes faste eller opgavebestemte 
honorarer inden for de budgetmæssige rammer, der er fastsat af repræsentantskabet. 

Der bliver mulighed for deltagelse i kurser, konferencer og møder, hvor man kan lære det nyeste inden for 
tv, internet m.m. Du vil også løbende blive fagligt opdateret gennem nyhedsbreve og møder. 

Vi håber, du har lyst til at give en hånd, og vi hører gerne fra dig. Kontakt Visionsudvalget gennem formanden 
Poul Juul, tlf. 48475755, mail: pj@pouljuul.dk senest tirsdag den 24.1.2017 kl. 12.  
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