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Visionsudvalget 

25.1.2017 

News nr. 4 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012. 

 

Arbejdsmiljø, APV, Moms, Checks og seermålinger 
Visionsudvalget orienterer hermed om nogle sager, som ikke beskrevet i de 2 delbe-
retninger fra Visionsudvalget. Vi opfordrer til, at A2012 fremover holder sine med-
lemsforeninger orienteret om tilsvarende nyheder. 
  
 
1. Arbejdstilsynets regler for arbejdet i antenneforeninger: Ingen APV-pligt 
Enhver virksomhed og forening, der beskæftiger andre, skal i henhold til Arbejdsmiljøloven have en  

- AMO: Arbejdsmiljøorganisation og en 
- APV: Arbejdspladsvurderinger. 

Selv om alle antenneforeninger burde have en AMO og en APV, har vi nok levet i lykkelig uvidenhed herom, 
og det gør de fleste formentlig stadig. Men nu kan vi ånde lettet op. Fra august 2016 er denne pligt bortfaldet. 
Det fremgår af vedhæftede bilag med nye regler, nemlig AT-vejledning 1.1.1 fra august 2016. Læs den – den 
er nem og forståelig. 

Det er Visionsudvalgets opfattelse, at en antenneforening i arbejdsmiljølovens forstand er at betragte som 
en almennyttig forening, som derfor ikke skal udarbejde AMO og APV for de, der arbejder frivilligt, også hvis 
de modtager et mindre vederlag. Derimod skal AMO og APV udarbejdes, hvis man har ordinære ansatte.  

 

2. Kvikguide: Priser med eller uden moms 
Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en guide, som vi vedhæfter og henviser til. 

Lovgivningen er klar: Vi må i antenneforeningerne ikke over for medlemmer angive priser uden moms bortset 
fra 2 områder: 

1. Copydan afgifter er fritaget for moms. De skal specificeres særskilt på regninger. Undlades dette, 
betragtes de som momsbelagt med den virkning, at Skat forlanger moms af hele antenneforeningens 
omsætning, også Copydan. Husk også bogføring af Copydan efter ”udlægsreglen”.  

2. Rykkergebyr, typisk 100 kr. pr. gang (højst 3 gange for det samme forhold) er også fritaget for moms. 

Antenneforeningens årsregnskab skal forsat aflægges til generalforsamlingen ekskl. moms. 
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3. Afskaffelse af checks fra 1.1.2017 
Bankernes samarbejde om indløsning af checks ophørte den 1.1.2017. Antenneforeningerne bør derfor juste-
re deres betalingsbetingelser, hvis checks indgår som en mulighed. 

Ændringen er aftalt i Finansrådets regi, og den går ud på, at bankernes fælles checkclearing ophører. Den 
enkelte bank har derfor stadig ret til at udstede og bruge checks i eget regi.  

Visionsudvalget er bekendt med, at en del antenneforeninger har etableret sig, så man kun modtager kontin-
gent indbetalt til en dertil oprettet bankkonto, hvortil indbetaling kan ske gennem BS, IK-kort, bankoverfør-
sel, Dankort, andre betalingskort og bankoverførsel via nettet. Det anbefales.  

Det er ikke retsligt afprøvet, om en antenneforening kan nægte at modtage kontant betaling, men vi anbe-
faler alligevel mindre antenneforeninger at gøre det, dels med den begrundelse, at det er nemmere for for-
eningen, dels for at undgå at have en kontantkasse. Hvis et medlem, f.eks. en ældre person uden ovennævnte 
betalingsmidler vælger alligevel at betale kontant, foreslår vi, at det accepteres og at modtageren snarest 
indsætter beløbet på foreningens bankkonto. 

    

4. Opgørelse af seertal ændret pr. 1.1.2017 
Gallup er startet med i en ny målemetode så tv-forbruget fremover beregnes på basis af det samlede antal 
husstande herhjemme. Hidtil har forbruget kun været beregnet på baggrund af husstande med et tv-apparat, 
men eftersom et voksende antal har droppet tv-skærmen og i stedet bruger streaming på computer eller 
iPad, er tallene blevet gradvist mere misvisende i forhold til det reelle tv-forbrug. I alt ca. 7 % af befolkningen 
har i dag ikke et traditionelt tv-apparat, men en stor del kan godt lide at se tv. I den nye målemetode indgår 
streaming også.  

Målingerne bør studeres af og til, når man vil se, hvor mange seere en tv-kanal har.  

Du kan altid se de seneste og tidligere målinger på http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/, der også specificerer for 
de mest sete kanaler, hvor mange (tusinder), der har set de 10 mest sete udsendelser.  
 
 

Vi tager sagerne op til drøftelse på A2012’s repræsentantskabsmøde lørdag den 28.1.2017 - og ser frem til 
en god og udbytterig drøftelse på repræsentantskabsmødet.  

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. 

http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

