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24.2.2017 
 

News nr. 8 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
1. Produktion af korte informationsfilm til YouTube – hjælp søges 

A2012 vil gerne producere nogle videofilm med information til antenneforeningerne 
og deres medlemmer. F.eks. i det format, man bruger på YouTube. Mens vi i FU har 
kendskab til dette felt, kan vi ikke overkomme alt. Derfor vil vi gerne i kontakt med 
personer, der kan og vil hjælpe os med denne opgave.  

Vi har brug for personer, der kan bistå med Ide og manus, optagelse af billede og lyd 
samt redigering og postproduktion af filmene. Vi har ikke så mange penge at gøre godt 
med, men kan og vil dog skyde lidt i projektet.  

Vi forestiller os, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer har kompetencer og lyst til at hjælpe os med projek-
tet. Eller som kender nogen, der har tid og lyst.  

Kontakt os gerne inden for 1 – 2 uger uforpligtende for begge parter med forslag til personer, der kunne 
tænke sig at indgå i sådanne filmprojekter. Se e-mail og telefonnummer nedenfor. 

 

2. CES: Comsumer Electronic Show i Las Vegas 7.-10.1.2017 
A2012 vil som Visionsudvalget foreslog, gerne informere medlemsforeningerne om, hvad der sker på rele-
vante messer og konferencer. Både ved foromtale og efterfølgende rapporter fra deltagerne. Vi kan jo ikke 
alle deltage i det hele, og derfor er vi taknemlige for, at Glentens direktør, Lars J. Knudsen har lavet en rapport 
fra årets CES og stillet den til rådighed for A2012s medlemmer. Rapporten vedlægges som bilag. 

 

3. ANGACOM 2017 ti. 30.5. – to. 1.6.2017 
Noter allerede nu datoerne. ANGACOM handler primært teknik, og der plejer at være mange deltagere fra 
danske antenneforeninger. Vi kommer tilbage med mere, bl.a. tanker om evt. fælles arrangementer og ture. 
Imens kan du se mere på dette link: http://www.angacom.de/en.html 

 

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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