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1. Fiber contra coax 
Den 11.10.2017 deltog FU i konferencen Tele2017 arrangeret af teleindustrien m.fl.  

DTU-professor Lars Dittmann forklarede: “At få fiber helt ind igennem husmuren, er sådan set ligegyldigt. 
Det handler om at bringe den tættere på brugeren, så vi kan optimere de andre teknologier. Der vil eksem-
pelvis næsten altid være en eller anden form for trådløs teknologi, der vil hjælpe os de sidste meter.”  

Professoren forklarede videre, at fiber i access-nettet basalt set er det samme de sidste 25 år - og vil være 
det de næste 25 år. Grunden til, at man kører fiberen med en meget lavere bitrate, end den egentlig har 
kapacitet til, er økonomiske hensyn.  

“Fiberen er ikke en parallel teknologi til coax, kobber eller trådløse løsninger. Fiberen er en underliggende  
teknologi”, sagde han og fortsatte: “Når vi på kobber kan begynde at få flere hundrede megabit per sekund, 
er det udelukkende fordi, at kablerne bliver gjort kortere og kortere, og fiberen kommer tættere og tættere 
på husstanden, på brugeren. Det er økonomisk optimering i access-nettet”.  

Lars Dittmann forklarede videre, at når den såkaldte 
‘last mile’ typisk har været 2 til 10 kilometer, så er det 
nu snarere nogle få hundrede meter, der er last mile. 
Det er det, der fører til øget kapacitet på coax, kobber 
og wireless. Det næste er, at fiberen kommer endnu 
længere ud til brugeren for at øge kapaciteten. Det er 
ikke så afgørende, hvilken teknologi, brugeren så er 
sluttet til, om det er kobber, fiber eller wireless.” 

Det afgørende er ikke kun flere bit per sekund. Det er en mere stabil og tilgængelig infrastruktur. Der kommer 
også et større og større fokus på at nedbringe latency (ping-tid), afrundede professoren. 

A2012 vil gerne understrege disse pointer. Diskussionen om fiber contra coax er død og færdig. Opskriften 
er fiber ud til ø-er og herfra så vidt muligt udnyttelse af eksisterende coax, som stadig efter 20-50 år tjener 
os godt. Det vi skal satse på, er at opsætte nye og bedre komponenter i skabe og standere, aktive såvel 
som passive (måske inkl. forstærkere). Og så skal vi koncentrere os om at hjælpe medlemmerne til bedre 
husinstallationer. Denne diskussion tager vi op på repræsentantskabsmødet lørdag den 25.11.2017.  

 

2. DR fremtidssikrer sin streaming 
DR indgik primo oktober en ny kontrakt med sin nuværende leverandør af streaming, der også skal  fremtids-
sikre streaming af hele DRs programflade. 

Mikkel Müller, der er chef for DR Teknologi, finder aftalen meget vigtig for DR, fordi brugen af streaming er i 
voldsom vækst: ”Vi har en digital strategi i DR, som afspejler, at befolkningen bruger streaming mere og mere. 
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… DR Ultra vil fra 2020 være en rent digital kanal, og vi forventer, at DRs streaming-tilbud, DR TV, bliver 
fremtidens måde at se tv på. Derfor er det afgørende for os at have en aftale med en leverandør, der virkelig 
kan levere høj kvalitet og følge med væksten i streaming.”  

Kontrakten drejer sig om en såkaldt CDN-platform (CDN = 
Content Delivery Network), som betyder, at mange brugere 
samtidig kan streame via internettet uden ”hakkende” billeder 
og lyd. Mikkel Müller forklarer det som ”et net i internettet, som 
er særligt velegnet til at levere indhold ud til mange brugere.” 

Det er Akamai, som har været DR's leverandør på området 
siden december 2013, der også har fået den nye kontrakt. 

Det er afgørende for DR er, at brugerne også fremover kan streame radio og tv i høj kvalitet. Allerede fra 
starten af 2018 er det planen at forbedre billedkvaliteten på live tv-streaming. 

Denne udvikling må også give anledning til overvejelser i antenneforeningerne om, hvorvidt vi også om 5 
år skal kunne levere DRs kanaler som DVB-C og WebTV. Dette emne berøres også på repræsentantskabs-
mødet lørdag den 25.11.2017. 

 

3. Også streaming hos Telia 
Recordere.dk oplyser, at Telia TV, der leverer er tv-kanaler på streaming uden krav om kabel eller bredbånd, 
har rundet 32.000 kunder. Telia leverer tv-signaler via nettet til Chromecast, Apple TV, computer, tablet og 
smartphone. Det er en fremgang på 6.000 i forhold til 2016. 

Telia TV var i sommeren oppe på 33.000 kunder, hvilket kan 
skyldes, at flere har benyttet sig af den type streaming-tilbud i 
sommerperioden, f.eks. for at kunne følge Tour de France 
o.lign. under ferien. 

Telias tv-tjeneste har ingen binding og ingen krav om f.eks. 
bredbånd. Man kan således hoppe på den ene måned og fra 
igen den næste. Priserne starter ved 99 kr. pr. måned. 

Telia TV er som andre streamingtjenester, der kan fås 
gennem telefonkabler og luften en konkurrent, som vi i antenneforeningerne skal være opmærksomme på. 
Vi skal have et godt svar til medlemmer, der ønsker dette. 

 

4. Må antenneforeningen udsende breve til medlemmerne fra/for lokale 
eller kommunale sammenslutninger? 

En antenneforening har overvejet, om man til sine medlemmer må udsende et brev fra en lokal 
sammenslutning, der er tværpolitisk. Udsendelsen sker i forbindelse med aktiviteter i relation 
med kommunevalget den 21.11.2017. Det var ikke aktiviteter, der havde noget at gøre med et 
enkelt parti. Må man det?  

Svaret er, at det afhænger af vedtægterne. Hvis man som de fleste antenneforeninger har en 
formålsparagraf, der siger noget i retning af dette, skal man være meget tilbageholdende: 
”Formålet er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle 
andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i for-
bindelse hermed.”  
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Når man i foreningsretten skal afgøre, om en konkret aktivitet er i overensstemmelse med vedtægterne eller 
vedtægtsstridig, vil man altid se nøje på formålsparagraffen. I nogle foreningers vedtægter er det f.eks. også 
præciseret, at foreningen er partipolitisk neutral eller upolitisk.  

Mens der ikke kan være tvivl om, at en antenneforening gerne må forhandle med eller drøfte forhold, der 
fremmer foreningens formål med alle, herunder også byråd, udvalg, politiske partier og tværpolitiske sam-
menslutninger for bare at nævne nogle, og herunder give udtryk for foreningens holdninger, er det derimod 
tvivlsomt om formålsparagraffen tillader, at foreningen videresender en henvendelse til medlemmerne di-
rekte til disse. For mens det første er varetagelse af alle medlemmers interesser, vil det sidste kunne være 
forsøg på påvirkning af medlemmerne i en bestemt retning. For også når det drejer sig om telepolitik, kan 
der også være partipolitiske forskelle.  

At en aktivitet er i strid med vedtægten er ikke det sam-
me som, at aktiviteten er ulovlig. Politiet rejser ikke sig-
telser. Anklage mod bestyrelsen for en sådan aktivitet 
kan derimod rejses på generalforsamlingen, og her er 
det flertallet, der bestemmer. Flertallets sanktion kan være at udskifte bestyrelsen eller en eller flere 
bestyrelsesmedlemmer. Men et medlem kan f.eks. også rejse erstatningskrav mod bestyrelsen svarende til 
de penge, bestyrelsen har brugt på aktiviteterne. Der kan altså også være erstatningsansvar forbundet med 
at handle imod formålsparagraffen.  

Går vi ind i persondataretten er sagen endnu mere klar. Medlemmerne har stillet personlige data som navn, 
adresse og e-mail-adresse til rådighed for aktiviteter der er nødvendige, for at foreningen kan levere de 
ydelser, medlemmerne ønsker og aktiviteter i tilknytning hertil, f.eks. udsendelse af regninger. Det er derfor 
ganske klart, at antenneforeningen ikke må bruge eller stille disse persondata til rådighed for andre aktivite-
ter. Det vil være et misbrug, som kan påtales af Datatilsynet, som evt. kan politianmelde sagen med følgende 
risiko for en bøde til bestyrelsen. 

Der er naturligvis intet til hinder for, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem i antenne-
foreningen kan opstille til byråd eller regionsråd. Valg til disse forsamlingerne er jo 
et borgerligt ombud og har intet at gøre med medlemskabet af bestyrelsen i anten-
neforeningen. Et bestyrelsesmedlem har naturligvis også sin personlige ytrings-

frihed til at blandet sig i alle mulige politiske debatter. Det kan man blot ikke gøre på foreningens vegne.  

 

5. Indkaldelse til A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 25.11.2017 
Indkaldelse med foreløbig 
dagsorden fremsendes vedhæf-
tet og bliver indsat på vores 
hjemmeside www.a2012.dk.  

Bemærk, at vi kl. 10-12 forud for 
det egentlige repræsentant-
skabsmøde afholder en diskus-
sion om DR, medielicens og 
Public Service. Vi har fået 
journalist og tidl. nyhedschef i 
DR Lasse Jensen til at komme 
med et oplæg, og vi har indbudt 

en direktør/chef fra DR til at præsentere DRs synspunkter. Ovenstående klip er fra Lasse Jensens hjemmeside, 
se mere på http://www.jensenmedia.dk/cms/.  

http://www.a2012.dk/
http://www.jensenmedia.dk/cms/
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Det bliver en spændende mediepolitisk formiddag. Dette arran-
gement er åbent for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningen, 
lige som I kan indbyde naboforeninger til at deltage, uanset om 
de er medlem af FDA eller hverken medlem af FDA eller A2012. 
Se også News nr. 24 på www.a2012.dk.  

Kl. 13-16 holdes alm. repræsentantskabsmøde for medlemsfore-
ningerne incl. prøvemedlemmer. Hovedvægten kommer til at 
ligge på et oplæg fra Teknisk Udvalg, om hvilke måder vi teknisk 
kan fremtidssikre vores antenneanlæg, jf. pkt. 1 og 2 ovenfor.  

Tilmelding m.m.: Se indkaldelsen. 

 

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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