
A2012                                                         News nr. 6 – 2017 den 17.2.2017                                Side 1 af 1 

                            

    

 

 

17.2.2017 

News nr. 6 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

Næste repræsentantskabsmøde flyttet – spændende emner 
Husk: Alle bestyrelsesmedlemmer i A2012-medlemsforeninger kan deltage i repræ-
sentantskabsmøderne. 
  
1. Næste repræsentantskabsmøde flyttes fra 27.5. => 10.6.2017 
Flere har gjort opmærksom på, at beslutningen om at placere næste repræsentantskabsmødet lørdag den 
27.5.2017 kan være uheldig, fordi torsdag den 25.5. er Kr. Himmelfartsdag, og at mange traditionelt holder 
ferie fredag den 26.5. – og måske også lørdag. 

FU har derfor flyttet repræsentantskabsmødet til lørdag den 10.6.2017 kl. 10-16. Der er allerede spændende 
sager på dagsordenen, se nedenfor. Husk at alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i mødet.  
 

2. Prioritering af Visionsudvalgets forslag 
På repræsentantskabsmødet den 27.1.2017 blev Visionsudvalgets beretninger accepteret som grundlag for 
det videre arbejde i A2012. Samtidig var der enighed om, at FU ved de kommende repræsentantskabsmøder 
rapporterer om fremgang og status, så repræsentantskabet får indflydelse på hvilke opgaver, der skal priori-
teres. Vi vedhæfter en pdf med den præsentation, Visionsudvalget fremlagde den 27.1. (med enkelte juste-
ringer). FU foreslår, at bestyrelserne drøfter forslagene og senest 18.4.2017 sender os forslag til 3-5 
sager/områder, I gerne vil prioritere. Vi beder jer også inddrage de udsendte NEWS nr. 1-4 i prioriteringen. 
Disse kan indtil videre ses her:   https://1drv.ms/f/s!AovHKDvXvlLFgQlbl0CTJR--hy5S.    

I må også gerne komme med forslag, der ikke er nævnt i beretningerne eller News. FU udsender forslagene 
til repræsentantskabsmødet den 10.6.2017, hvor sagen bliver diskuteret.  
 

3. Copydan – hvorfor og hvordan? 
FU har inviteret Copydan til at komme til stede på repræsentantskabsmødet den 10.6.2017 for at redegøre 
for deres virksomhed og de nye aftaler samt besvare spørgsmål. Vi opfordrer jer derfor til i bestyrelserne at 
drøfte hvilke spørgsmål, I gerne vil have svar på fra Copydan og at sende spørgsmålene til FU@2012.DK  se-
nest den 18.4.2017. Vi beder så Copydan om at besvare disse spørgsmål på mødet. 

Med venlig hilsen fra FU 

Bernt Freiberg, formand                       Poul Juul, næstformand                      Tage Lauritsen, sekretær 
bf@a2012.dk, 21919450                             pj@pouljuul.dk, 48475755                 tf@a2012.dk, 25265016 

Send gerne mail til os alle på en gang: FU@A2012.DK.  
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