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21.12.2017 
 

News nr. 34–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Indkaldelse til A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 27.1.2017 
kl. 10-16. 

Indkaldelsen vedhæftes. Bemærk, at de vigtige nye regler om Persondataforeningen og Databeskyttelseslo-
ven i antenneforeningsperspektiv er på dagsordenen. Tilmelding kan ske allerede nu, se link i indkaldelsen 
eller brug dette link: https://a2012.nemtilmeld.dk/ . 

 

2. 2018-satserne fra SAM er nu klar 
A2012s Skat-Afgift-Moms-udvalg, kaldet SAM, har nu ajourført deres vejledninger med 2018-satserne, der 
vedhæftes. Inkl. nyt skema til kørselsgodtgørelse, som foreningen kan udfylde med egne informationer.  

Næsten alle regler og satser er uændrede, f.eks. samlet skattefri godtgørelse til 
kontorhold, telefon og internet til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og hjælpere: 
Uændret maks. 3.750 kr. 

Kørselsgodtgørelse stiger fra 3,53 kr. til 3,54 kr. (maksimalt). 

Check i øvrigt de enkelte konkrete vejledninger, der senere bliver lagt ind på hjemmesiden www.a2012.dk.  

 

3. “Roadskow” i begyndelsen af februar 2018: Teknisk-fagligt møde 
I samarbejde med TeleCenteret inviterer A2012s sine medlemsforeninger og en række andre antennefor-
eninger til et teknisk-fagligt aftenmøde. Der gennemføres to identiske møder: 

• Onsdag den 7.2.2018 kl. 17.30-22 i Fredericia 
• Torsdag den 8.2.2018 kl. 17.30-22 i Roskilde.  

Noter allerede nu disse datoer. Invitationer bliver udsendt efter nytår. 

En række firmaer med relevante tilbud til antenneforeningerne forventes af deltage og præsentere deres 
produkter. Det drejer sig om Panther, Harmonic, Infowise, DKT Comega, Corning, Canal Digital og Viasat. 

 

4. Ny LER-lov vedtaget – Ledningsejerregisteret 
Den 20.12.2017 vedtog Folketinget enstemmigt en række ændringer til LER-loven, der skal gøre livet lettere 
for dem, der graver, nu kaldet ”graveaktører” (tidl. entrepenører). Til gengæld bliver vi som antenneforenin-
ger belastet af at skulle besvare graveforespørgsler meget hurtigere en nu. Fra 5 dage til 2 timer, hvis man 
har data liggende digitalt. Dog 2 dage, hvis man har data manuelt. A2012 vil nærmere analysere, hvad æn-
dringerne betyder for antenneforeningerne og orientere herom. 
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5. Ny ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring 
Den løbende forsikring for medlemsforeningerne hos HDI-Gerling op-
hører fra årets udgang, dvs. den 31.12.2017 kl. 23.59. FU har i nogle 
måneder afsøgt markedet for en ny forsikringsordning, og der er nu 
indgået en ny og bedre forsikringsaftale med Topdanmark til en bedre 
pris.  

Den nye ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring dækker det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar som besty-
relsesmedlem. Det er en forsikringsdækning, enhver bestyrelse bør tegne. Den nye forsikring dækker uæn-
dret op til 2,5 mio. kr. pr. skade og forening og maks. 10 mio. kr. for alle foreninger tilsammen. Der er uændret 
en selvrisiko på 2.500 kr. Det bedste ved en sådan forsikring er, at den stiller advokatbistand til rådighed på 
et tidligt tidspunkt, hvis foreningen eller bestyrelsen bliver mødt med krav om erstatning for ansvar.  

Forsikringen indeholder også uændret kriminalitetsdækning, hvis nogen skulle ”løbe med kassen”. Det er 
desværre sket et par gange. I dag kan dækningen vælges individuelt for hver forening til 20.000 kr., 500.000 
kr. og 1.000.000 kr. til en pris på hhv. 800 kr., 1.200 kr. og 1.450 kr. Denne individuelle dækning har vist sig 
at være for dyr at administrere, og FU har derfor valgt en ny ordning, der dækker 1.000.000 kr. for alle og til 
en fast pris på kun 800 kr. pr. forening pr. år. 

I modsætning til nu dækker den nye ordning ikke rådgiveransvar. En sådan dækning vil fordoble prisen, og 
der har aldrig været tilfælde, hvor en forening er blev pålagt rådgiveransvar. Derfor er dækningen valgt fra. 
Efter FUs opfattelse kan en forening undgå rådgiveransvar ved at tage forbehold for dette, når man giver et 
råd, som man kan se i den ansvarsfraskrivelse, som SAM tager på skatteområdet i bilag til pkt.  2 ovenfor. 

Den nye forsikring er kollektiv og dækker automatisk alle medlemsforeninger i A2012, medmindre man se-
nest den 10.1.2018 meddeler fu@a2012.dk, at man ikke ønsker at være omfattet. I så fald skal man naturlig-
vis heller ikke betale.  

For at være helt klar: Hvis I intet foretager jer, er I som medlemmer af A2012 automatisk omfattet af den nye 
bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring fra kl. 00.00 den 1.1.2018. Det gælder også prøvemedlemmer. 

Hjemmesiden http://a2012.dk/forsikring/ vil efter nytår blive opdateret med nye regler og ny police, der også 
vil blive udsendt til foreningerne. Opkrævning sker senere i januar.  

 

6. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
Den gældende forsikringsordning, der kan ses på hjemmesiden http://a2012.dk/forsikring/ fortsætter 
uændret i 2018 og koster 125 kr. pr. forening, medmindre foreningen senest den 10.1.2018 meddeler 
fu@a2012.dk, at man ikke ønsker denne dækning. 

 

7. CES, Consumer Electronic Show, Las Vegas 9.-12.1.2018 
CES er verdens største messe for forbrugerteknologi. Amerikanske, asiatiske og 
europæiske virksomheder præsenterer her deres nyeste teknologier og produkter. CES 
udstikker retningen for hvordan vores dagligliv, arbejdsliv og fritidsliv vil forme sig de 
kommende år. Derfor drager ledere fra relevante danske virksomheder i store flokke til 
Las Vegas, hvor de ser udstillinger og taler med leverandører og hinanden. 

Foromtalen nævner gennembrud for 5G samt det forbrugerteknologiske økosystem med fokus på kunstig 
intelligens, robotter, droner, selvkørende køretøjer samt AR og VR (Augmented og Virtual Reality). Opkobling 
(connectivity) er det, der driver den digitale udvikling, og her vil 5G ændre spillereglerne på næsten alle 
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markeder med hurtigere hastigheder og op til fem gange hurtigere reaktionstid sammenlignet med dagens 
netværker. 

5G vil være en katalysator for vækst, der binder vores fysiske og digitale verdener sammen. De nye produkter 
og tjenester, der drives af 5G, vil ændre samfundet, og det vil have store konsekvenser inden for transport, 
sundhed, logistik og meget mere. 

Siden 1967 er alle banebrydende nye produkter blevet præsenteret første gang på CES, herunder video, dvd-
afspiller, HDTV, 4K, Ultra HD-tv, high-res audio, tabletter, 3D-printere og meget mere. De produkter og 
løsninger, der introduceres hvert år på CES, ændrer vores liv. Det, vi begynder at se nu, er teknologi, der 
hjælper med at løse mange af verdens problemer. 

Check selv mere, start med dette link: https://www.ces.tech/.   

 

8. A2012 holder nu juleferie til 8.1.2018 
FU er fortsat at træffe, hvis noget haster. Men vi holder en lav profil og er ikke lige på vagt ved telefonen. 

Korte nyheder fra vores verden vil dog også i juleperioden finde vej til Dagens Nyt på vores hjemmeside: 
http://a2012.dk/dagensnyt/. 

 

 
 

 

 

 

Vi ønsker alle bestyrelsesmedlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

 

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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