
    

 

 
Side 1 af 2 

 The Danish Cable Television Association 
 The Danish Cable Television Association 
 

 Den 2. november 2017 
 
 
Kære Antenneforeningsbestyrelsesmedlem 
 

DR, medielicens og Public Service i fremtiden 
 Selv om DRs tv-kanaler ikke er Must Carry, har vi dem i nettet i alle antenneforeninger. 
 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 %. 
 Moms af medielicens er undsagt af EU-domstolen i 2016. Moms eller ej kommer måske 

for en domstol 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 
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 at bruge London-reglerne, der ikke har nogen begræns-
ninger mht. reklamer.   

 De udenlandske, sociale medier, 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. 
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 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.  

 Morten Rønnelund, redaktionsleder, DR Fyn vil som repræsentant for DR, fortælle hvad DR vil. 

Efter indlæggene er der fri diskussion, hvor begge indledere besvarer spørgsmål. 

Mødet foregår: Lørdag den 25.11.2017 kl. 10.00 – 12.00 forud for A2012’s repræsentantskabsmøde. 

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

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.  
 
Vi vil hermed gerne invitere bestyrelsesmedlemmer fra alle antenneforeninger, uanset om man er medlem af 

A2012, FDA eller slet ikke medlem, til at få indsigt i disse forhold, som bliver afgørende for me-
dieforligsforhandlingerne i 2018, samt at mødes med andre bestyrelsesmedlemmer fra andre 
antenneforeninger. 

 
Ved deltagelse kl. 9.30-12 er prisen 150 kr. + moms pr. person. 
Ved deltagelse kl. 9.30-13 og incl. frokost er prisen 300 kr. + moms. 
 
Man kan også tilmelde sig som prøvemedlem af A2012. Det er gratis for resten af 2017. Og 3 kr. + moms pr. 

medlem for 2018. Som prøvemedlem kan man også deltage i eftermiddagsmødet, hvor der er 
oplæg og diskussion om fremtidens fysiske netværk (fiber, kabler, forstærkere, konnektorer 
m.m.) og opdatering ved aktuelle skatteregler af betydning for antenneforeninger. Deltagelse i 
hele dagens møde kl. 09.30-16.00 koster 595 kr.+ moms for alle medlemmer. 

 
Tilmelding sker på dette link, hvor du kan vælge, hvad du vil deltage i: https://a2012.nemtilmeld.dk/8/  

  
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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