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13.11.2017 
 

News nr. 30–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. DRs fremtid – Medielicens – Public Service 
Du har tidligere modtaget invitation til debatarrangementet forud for repræsentantskabsmødet lørdag den 
25.11.2017. FU har inviteret alle landets antenneforeninger, både medlemmer af FDA og andre, til at deltage 
i arrangementer kl. 10-12 (men naturligvis ikke til repræsentantskabsmødet).  

Muligheden for kun at deltage kl. 10-12 uden frokost til 150 kr. og med frokost til 300 kr. (ekskl. moms) står 
naturligvis også til rådighed for bestyrelsesmedlemmer i A2012, der på denne måde kan få et overblik over 
indholdet af den aktuelle mediedebat. Se vedhæftede invitation, hvor der også er kommet navn på deltage-
ren fra DR. 

Tilmelding til debatten lø. den 25.11.2017 kl. 10-12 på dette link: https://a2012.nemtilmeld.dk/8/ 

Tilmeldingsfrist kl. 10-12: Torsdag den 16.11. kl. 10. 

Tilmelding til hele repræsentantskabsmødet kl. 10-16 på dette link: https://a2012.nemtilmeld.dk/7/ 

Tilmeldingsfrist kl. 10-16: Mandag den 20.11. kl. 10. 

 

2. Følg med i ”Dagens Nyt” på www.A2012.dk  
Hvordan kan du få en kort og hurtig opdatering af væsentlige nyheder af betydning for din antenneforening? 

Tryk på dette link daglig eller 1-2 gange om ugen: http://a2012.dk/nyheder/. 

A2012s FU screener regelmæssigt ca. 50 kilder for nyheder af betydning for antenneforeningerne. Disse 
nyheder bliver i kort form sammen med nyheder om, hvad der foregår i A2012, lagt på ovenstående link til 
hjemmesiden. Vi har eksperimenteret med siden fra august. Vi udvikler den stadig. Nogle nyheder bliver 
senere taget op til grundigere behandling i News.  

Vi hører gerne fra dig med kommentarer eller forslag til forbedringer. 

 

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 

 

https://a2012.nemtilmeld.dk/8/
https://a2012.nemtilmeld.dk/7/
http://www.a2012.dk/
http://a2012.dk/nyheder/
mailto:bf@a2012.dk
mailto:pj@a2012.dk
mailto:tl@a2012.dk
mailto:cp@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk

