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28.9.2017 
 

News nr. 26–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 Repræsentantskabsmøde lø. 23.9.2017 - kort 
Mens vi venter på det officielle referat, er her et kort resume af mødet, der var præget af god stemning og 
engageret debat om emner, der er relevante for alle antenneforeninger.  

Copydans repræsentant Christian Bach indledte med i forvejen kendte facts om organisationen. De konkrete 
spørgsmål fra antenneforeningerne, der var udsendt på forhånd og blev stillet på stedet, blev besvaret. Dog 
ikke med den klarhed, vi havde forventet. Mange spørgsmål bliver derfor uddybet og sendt til Copydan med 
anmodning om en uddybende, skriftlig præcisering. 

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt, se pkt. 2 nedenfor. 

Som revisorer frem til repræsentantskabsmødet i januar 2018 efter de ændrede vedtægter valgtes Bent 
Laugesen, Middelfart, og Morten Strandholdt, Bryrup. 

Formand Bernt Freiberg oplyste, at A2012s økonomi har det godt, og at vi kan levere det ekstra overskud på 
40.000 kr. som repræsentantskabet i januar bad om. FU har sammen med Glenten, som fører vores regnska-
ber, udarbejdet et nyt økonomirapporteringssystem, der måned for måned giver FU oversigt over økonomien 
sammenholdt med budget og tidligere år.  

Repræsentantskabet gav tilslutning til den måde, FU havde håndteret kontakten til Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen vedr. påtænkte fusioner i branchen, herunder inddragelse af konkrete foreninger i besvarelser 
af styrelsens spørgsmål. 

FU foreslog, at man som tema for november-repræsentantskabsmødet skal have DR og Public Service og for 
januar-repræsentantskabsmødet skal have den nye Persondatabeskyttelseslov. Det tilsluttede repræsen-
tantskabet sig.  

Der blev redegjort for konkrete erfaringer fra en række foreninger. Uddybning heraf må afvente referatet og 
senere uddybning. 

 

2. Vedtægter for A2012 
Som de fremgår af pkt. 1 ovenfor godkendte repræsentantskabet de foreslåede ændringer i vedtægternes § 
7, 8 og 15. De nye vedtægter benævnt Sep. 2017 vedhæftes og kan ses på vores hjemmeside: www.a2012.dk 
=> Kontakt til A2012 => Vedtægter.  

 

 

 

 

 

http://www.a2012.dk/
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3. Registrering af ”reelle” ejere 
Senest den 1.12.2017 skal virksomheder hos CVR registrere, hvem der er de reelle ejere. Det sker som led i 
bekæmpelse af hvidvaskning og skattesnyd. Frivillige foreninger, herunder antenneforeninger, er ikke 
omfattet af pligten til denne registrering. 

 

4. Internet i biler 
Mens de fleste af os har brugt internet i vore biler via tablets, smartphones eller laptop, varsles nu de første 

biler med indbygget internetopkobling som standardudstyr. Først på banen er Mercedes, men Opel og Ford 
er også på vej. Det bliver næppe en konkurrent til internet over kabel.  
 

5. Konferencen Tele2017 to. den 11.10.2017 på Børsen kl. 9.00-15.30 
IT-Branchen inviterer til en særdeles relevant konference om ”Fremtidens mobil- og bredbåndsteknologiske 
trens og politiske pejlinger”, både i Danmark og EU. A2012s FU er repræsenteret på konferencen. Som titlen 
siger, bliver også taget hul på diskussion af et nyt teleforlig, der skal afløse det gamle er fra 1999.  

Se nærmere på dette link, hvor der også kan foretages tilmelding. Prisen for deltagelse er 495 kr.  

https://itb.dk/event/fremtidens-mobil-og-bredbaand-teknologiske-trends-og-politiske-
pejlinger?utm_campaign=FTK_IDATELE&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsi
s-anp-3                

 

6. Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem SE og Boxer, men… 
Som vi gav udtryk for i News nr. 16, var A2012 ikke begejstrede for udsigt til endnu en fusion, nemlig fusionen 
mellem SE-Stofa og Boxer. Konkurrencerådet, der er ”bestyrelse” for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
lyttet til nogle af vores principielle indvendinger, og det glæder vi os over. Samtidig glæder vi os over, at 
banen for Boxers aktiviteter er helt fri fra 2020, hvor Boxers licens udløbet.  

Afgørelsen fremgår af pressemeddelelse udsendt i går: 
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Videre siges det: 
    

Konkurrencerådet har i dag godkendt, at SE overtager Boxer, efter at SE har afgivet 
bindende tilsagn. 

Tilsagnene indebærer, at SE frem til 2020 har pligt til at bevare de frit valg-produkter, som 
Boxer tilbyder i dag. SE forpligter sig desuden til ikke at hæve priserne på Boxers frit valg-
produkter med mere end stigningen i forbrugerprisindekset frem til 2020. Endelig betyder 
tilsagnene, at SE ikke må forlange, at forbrugerne også skal købe SE's bredbåndsprodukter 
for at kunne købe Boxers tv-produkter. 

Fusionen vurderes ikke at påvirke konkurrencen på tv-markedet efter udløbet af Boxers 
sendetilladelse i april 2020. Tilsagnene gælder derfor frem til udløbet i 2020. I foråret 
2018 udbydes en ny sendetilladelse, der gælder for perioden 4. april 2020 - 30. juni 2030. 

Konkurrencerådet har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville øge risikoen for, at SE efter 
overtagelsen ville afskaffe Boxers frit valg-produkter eller hæve priserne på dem. Det ville 
hæmme konkurrencen om distribution af tv-kanaler betydeligt til skade for forbrugerne.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i behandlingen af fusionen lavet en større 
markedsundersøgelse, der blandt andet omfatter forbrugere, konkurrenter og leverandø-
rer. 

SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet ejer Stofa, mens Boxer ejes af den svenske 
stat gennem koncernen Teracom Group AB. Både Stofa og Boxer er aktive på markederne 
for indkøb af tv-kanaler, distribution af tv-kanaler og salg af bredbånd til danske 
forbrugere. 

Udover Konkurrencerådets godkendelse af fusionen skal Radio- og tv-nævnet også 
godkende salget af Boxer til SE. 

Læs hele afgørelsen her: https://www.kfst.dk/media/47326/20172709-se-boxer.pdf 

A2012s FU vil studere afgørelsen nærmere og vurdere argumentationen. 

Vi klapper dog allerede nu i hænderne over, at Boxer ikke må forhøje priserne på betalings-
kanaler med mere end forbrugerprisindexet. Det vil være omkring 1,5 % om året lige som 
Medielicensen. 

Vi glæder os også meget over, at Boxer abonnement ikke må bundtles med krav om Stofa-
internet.  

Vi undrer os over, at KFST i 2011 sagde nej til fusionen af Canal Digital med Stofa og nu siger 
ja til denne fusion. KFST erkender, at man har skiftet standpunkt. Man angiver grunden til 
at være, at der er meget større konkurrence på tv-markedet i dag end i 2011. Bl.a. pga. 
streaming og forventning om, at flow-tv går tilbage. 

Det ”men”, vi anførte i overskriften vedrører det forhold, at der endnu ikke foreligger 
godkendelse fra Radio- og TV-nævnet til overførsel af Boxers sendetilladelse fra Boxer til 
det fusionerede selskab. Denne tilladelse er en forudsætning for, at man kan sende på DTT-
nettet. Men det kommer nok, når nævnet har møde den 29.9.2017. 
 
KFST lægger også vægt på, at der uden fusionen slet ikke vil være nogen, der byder på DTT-
sendetilladelsen i 2020. I så fald vil DTT-nettet være uden betalingskanaler. Det vil skade 
konkurrencen. Noget tyder for mig på, at Teracom er på vej ud af Danmark.  
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Endelig bemærker vi, at både Boxer og Stofa har underskud. Det ændres ikke af fusionen, 
tror jeg. Mon Stofa og Boxer har regnet på, hvor meget de vil tabe på fald i sening af flow-
tv i 2020? 
 

  

    

7. Hilsen til FDAs medlemsforeninger 
FU har i dag sendt en kort orientering om hvem vi er, og hvad vi kan, til antenneforeninger, der er medlem 
af FDA, men ikke A2012. Efter udsendelse af en tilsvarende orientering den 18.8.2017 har flere FDA-forenin-
ger meldt sig ind i A2012 som prøvemedlem. Skrivelsen vedhæftes til orientering. 

Hvis I har forbindelse til FDA-foreninger, kunne I måske fortælle dem mere om A2012. Og gøre dem opmærk-
som på, at selv om de ikke vælger at melde sig ud af FDA nu, kan de sagtens være medlem af A2012. Udgiften 
er jo minimal. 

  

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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