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 The Danish Cable Television Association 
 The Danish Cable Television Association 
 

 24. oktober 2017 
 
Kære  Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse 

Udvalgsmedlemmer i A2012 
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012 

 
 
Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 25.11.2017 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Som vanligt:  Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense. 

Deltagere:  Repræsentantskabsmedlemmer samt med taleret, men uden stemmeret bestyrelsesmedlemmer 
i medlemsforeningerne og medlemmer af udvalg.  

Tidsplan: 09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt. 
 10.00: Mødestart. Borde. Isvand. Strøm til pc. Projektor. Fri internet. 
 12.00: Frokostbuffet. Mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl.  
 13.00: Mødet fortsætter. 
 14.30: Kaffe/te med sødt og frisk frugt. 
 16.00: Mødet afsluttes. 

Foreløbig dagsorden med foreløbig tidsplan: 

 Formanden byder velkommen.  

 Inden selv repræsentantskabsmødet, afholder vi et 2 timers seminar om noget, som er helt cen-
tralt for det, vi i fremtiden skal sende i vores kabelanlæg. 

 Denne del af mødet er åbent for bestyrelsesmedlemmer fra alle antenneforeninger, uanset om 
man er medlem af A2012, FDA eller slet ikke medlem af nogen organisation. 

 

Kl. 10-12: DR, medielicens og Public Service i fremtiden 

 Vi betaler alle medielicens 2.492 kr. kr. pr. husstand pr. år inkl. moms. Dem stiger i 2018 
med kun 1,4 %, mens f.eks. Viasat stiger med 4 %. 

 Momsen er undsagt af EU-domstolen i 2016. Moms eller ej kommer måske for en dom-
stol i Danmark, for Skat og Kulturministeriet synes, vi skal betale moms. 

 Finland har afskaffet licensen og erstattet den med en særlig medieskat. Sverige over-
vejer det samme. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti arbejder på at få licensen 
afskaffet.   

 Kabel-tv-seere betaler Copydan for DRs kanaler udover medielicensen. Der betales ikke 
Copydan, når man modtager DRs kanaler gennem luften sammen med eller uden Boxers 
betalingskanaler. 

 Kulturministeren vil primo 2018 komme med udspil til et nyt medieforlig blandt folke-
tingets politiske partier. Det skal vare i 4 år fra 1.1.2019.  

 Dansk Folkeparti vil beskære DRs budget med 25 %. Partiet – og Kulturminister Mette 
Bock – har luftet tanken om at slå DRs symfoniorkester sammen med Det Kongelige 
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Kapel, sælge Koncerthuset og sende resten af pengene til provinsen. Et flertal af partier 
(og regeringen) går nu ind for en licensnedsættelse 

 Borgerlige partier vil gerne have DRs nyheder konkurrenceudsat og overlade en del af 
markedet til private aktører. Men hvordan vil private nyhedskanaler håndtere nyheder 
sammenlignet med Public Service (Fox News m.fl. i USA skræmmer). 

 TV2 skal (igen) sættes til salg. De vil gerne have mulighed for flere reklameafbrydelser, 
mens MTG (TV3) fortsat ønsker London-reglerne, der ikke har nogen begrænsninger 
mht. reklamer.   

 De udenlandske, sociale kanaler, Facebook, Google og Amazon, vil gerne distribuere DRs 
kanaler uden at betale for det. Netflix og HBO vil måske det samme. 

 Udenlandske sociale medier løber med annoncekronerne fra de trykte medier. Alligevel 
vil nogle politikere tage penge fra DR og begrænse DR på nettet for at give de trykte 
medier bedre vilkår. 

 Op mod halvdelen af kabel-tv-kunderne er på vej nedad mod grundpakken, der kun har 
DRs kanaler, TV2, regionalkanalerne og nabolandskanalerne, fordi de andre kanaler er 
for dyre (cable-shaving). 

 Stadig flere stopper med kabel-tv og andet betalings-tv og klarer sig med streaming på 
internettet (cable-cutting). 

 DR mener fremtiden ligger i streaming. 

 Er du forvirret? Det er vi også. 

 For at vi alle kan blive klogere, har vi indbudt en ekspert og en repræsentant for DR til at hjælpe 
os med at gennemskue det politiske spil. 

 Journalist, tidl. nyhedschef i DR Lasse Jensen, nu Information, vil give os et oplæg, hvor han for-
søger at sætte de mange brikker i perspektiv.  

 En repræsentant for DR, vil fortælle om DRs syn på sagen og planer for og ønsker til fremtiden (vi 
har endnu ikke modtaget bekræftelse fra DR). 

 

Kl. 13-16: Repræsentantskabsmøde.  

 Det vigtigste emne kommer fra Teknisk Udvalg, der vil lægge op til hvorfor og hvordan vi i de 
kommende år kan/skal/bør vedligeholde vores kabelanlæg. 

 Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent og sekretær.  

FU foreslår, at repræsentantskabsmøder fremover refereres i et beslutningsreferat. Så er 
der mere plads til fri debat inden der besluttes en konklusion. Alle der ønsker det, kan 
fortsat få refereret synspunkter og forslag. 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 23.9.2017. Udsendes 6.10.2017.  

3. Rapporter fra udvalgene samt gennemgang og diskussion af udsendte News. 
- Forhandlingsudvalget 
- Teknisk udvalg – grundig teknisk diskussion. 
- Skatte-, afgifts- og momsudvalget 
- Informationsudvalget 
- Gennemgang af udsendte News. 

4. Behandling af indkomne forslag. Sendes til FU senest ma. den 13.11.2017. 
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5. Siden sidst ved formanden 

6. Fastsættelse af dato for de næste møder.  

Er fastsat til lø. 27.1.2018, lø. 26.5.2018, lø. 29.9.2018, lø. 25.11.2018 og lø. 27.1.2019. 

Diskussion: Skal møder afvikles på Fyn, Sjælland eller i Jylland. Eller skal vi skifte? 

7. Eventuelt. 

Endelig dagsorden med bilag udsendes fr. den 17.11.2017. 
 
Tilmelding: Senest ma. 20.11.2017 kl. 10.00 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/7/ 
  Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel. 

Deltagergebyr: Uændret 595 kr. inkl. moms pr. deltager. Tilmelding er bindende. 

Repræsentantskabsmedlemmer: Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant. 
Meddelelse om dette sendes til fu@a2012.dk.   

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer: Repræsentantskabet sammensættes af repræsentan-
ter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 tilslutninger 
kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 tilslutninger kan, 
hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af repræsentant-
skabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentanter til repræ-
sentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte sit/sine med-
lem(mer) af repræsentantskabet. 

 
Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne til mødet! 
 
Vi glæder os til at mødes med jer til en god ”antennedag”. 
 
 
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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