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Vores mission siger, hvad vi vil: Vi vil være forum og fællesskab  
for antenneforeningers varetagelse af fælles interesser samt til  
stadighed at styrke, fremme og udvikle disse.

Vores vision for antenneforeninger er: At den almennyttige  
antennebranche af alle opleves som en betydelig, kompetent og  
ansvarlig aktør både i lokalområdet og i samfundet. Derfor arbejder  
vi for, at antenneforening er, som er medlem af A2012 hver for sig  
og i fællesskab kan:

• Tiltrække kompetente, kvalificerede ledel ser i foreningerne.
•  Forankre vores identitet i fællesskabet som uafhængige foreninger.
•  Etablere samarbejde i stærke netværk, hvor det giver mening.
•  Sikre høj synlighed gennem en offensiv profil over nøgleinteressenter.
•  Styrke foreningerne i forhold til aktuelle og fremtidige kommercielle aktører.

Vores kerneværdier er: At vi sammen og hver for sig i antennefore-
ningerne skal være:

•  Kompetente og professionelle, fordi det vækker tillid, giver  
gennemslagskraft og er motiverende.

•  Offensive, fordi vi vil sætte dagsordenen og ikke gå i andres fodspor.
• Konstruktive, fordi vi tager medansvar for udviklingen.
•  Uafhængige, fordi det sikrer vores etik og troværdighed.

AllE AnTEnnEFOrEningEr hAr bEhOv FOr 
mErE vidEn Og ErFAring Og FlErE gOdE 
idEEr, End mAn SElv KAn SKAFFE Sig indEn 
FOr bESTyrElSEnS EllEr FOrEningEnS rAm-
mEr. hvOrFOr gørE TingEnE FOrFrA, hviS 
AndrE hAr FUndET En gOd løSning? vi 
hjælpEr hinAndEn, Og vi vEd, hvOr mAn 
KAn FindE hjælp. dErFOr Er mEdlEmSKAb  
AF A2012 En rigTig løSning FOr AllE AnTEn-
nEFOrEningEr UAnSET STørrElSE.
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Alle antenneforeninger kan blive medlem. Og vi stiller ingen krav til hvem man må  
tale med eller være sammen med. Som medlem af A2012 kan du altså fortsat være  
i fællesskaber med foreninger, der ikke er medlem.

Som medlem har din forening ret til:
•  At deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer.
•  At engagere sig i foreningens arbejde.
•   At modtage løbende information.
•  At stå bag henvendelser til offentlighed, politikere og myndigheder.
•   Og sidst men ikke mindst at deltage i forpligtende indkøbssamarbejde, hvis vi skaffer 

medlemmerne de bedste priser på kanaler og andre services.

A2012 arbejder for, at vi i fællesskab sikres indflydelse indenfor tv- og internetområdet.

A2012 tilbyder eller formidler praktisk assistance og service til antenneforeningerne på 
relevante områder, f.eks. forsikring, jura, teknik, skat, økonomi og foreningsdrift.

Årsmøde afholdes hvert års i januar. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage
Årsmødet indeholder faglige og informerende arrangementer, produktpræsentationer  
og lignende arrangementer.

Repræsentantskabet er A2012’s øverste myndighed og varetager den overordnede  
ledelse af foreningen. repræsentantskabet mødes normalt fire gange om året i  
månederne januar, maj, august og november til drøftelse og behandling af  
relevante emner. repræsentantskabet fastsætter handlingsplaner og  
indsatsområder og orienterer antenneforeningerne herom.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og sekretær  
og varetager den daglige ledelse af A2012.

En række udvalg modtager og besvarer henvendelser  
antenneforeningerne og besvarer disse. Udvalgene  
kan henvise til leverandører af service.  
For tiden er der følgende udvalg:  
Forhandlingsudvalget, Teknisk udvalg, Skatte- og  
økonomiudvalget og Kommunikationsudvalget.

Indmeldelse:  
Kontakt formanden,  
Carsten jørgensen,  
formand@A2012.dk  
eller 53 600 605.
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Serviceydelser til antenneforeninger 
Vi har foreløbig etableret service på følgende områder:
•   bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring.
•  Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
•  Teknisk assistance.
•  juridisk assistance.
•  regnskabsassistance.
•  Foreningsrådgivning.
•   Dirigent ved generalforsamling.
•   Formidling af finansiering.
Vi arbejder for service på flere andre områder.

A2012 bistår med etablering af udviklings- og samarbejdsgrupper. Det kan ske  
ved uformelt regionalt samarbejde eller efter interesseområde. Samarbejde mellem
antenneforeninger af forskellig størrelse er berigende og giver masser af erfaring.

Branchesamarbejde. A2012 repræsenterer antenneforeningerne i alle relevante  
branche- og samarbejdsfora.

Økonomi. Vi gør det helt anderledes. Der betales ikke kontingent til A2012, ej heller
honorarer. Udgifter ved deltagelse i møder og arbejde i A2012 betales af den enkelte
antenneforening for egen/egne repræsentant(er). på samme måde betaler
antenneforeningerne for den service, de rekvirerer i eller gennem A2012. 
Så man betaler altså ikke for noget, man ikke ønsker at bruge. 
Og omvendt. Og det koster aldrig noget at spørge.


