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Den 10.2.2018 

 

News nr. 2–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Referat af A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 27.1.2018 
Deltagerne havde en god lørdag sammen. I en munter og konstruktiv stemning blev der lejlighed til at 
dele informationer og udveksle synspunkter. På den måde kan vi alle gøre vores foreninger bedre.  

 

 
Referatet vedhæftes sammen med de 5 bilag, der er nævnt heri. 

 

2. RFY: Remote Phy 
RFY er en af de kommende års store tekniske fremskridt og udfordringer. En ”pakke” med tv og bredbånd 
kan nu sende fra et punkt til et andet gennem fiber med ganske lidt teknisk udstyr. F.eks. fra en 
antenneforening helt ud til en ø i en anden antenneforening – eller et andet område uden aktuel 
antenneforening. Det vil øge vores konkurrenceevne som antenneforeninger ganske meget, hvis vi tager 
det til os.  
Teknisk Udvalgs præsentation fra repræsentantskabet fortæller noget af historien. Det kan for teknisk 
interesserede suppleres med et webinar, hvor 4 specialister fra 3 af de største leverandører Cisco, 
Harmonic, Arris sammen med Cablelabs causerer over problemstillingerne ved at indføre Remote Phy. 
Linket er her: 
 https://plus.google.com/+Volpefirm/posts/4FYs9sSjxid - det kræver en Google+ konto for at logge på. 

 
3. Check ”Dagens Nyt” for nyheder 

Hvis du vil følge med i hvad der foregår i A2012 og i vores branche, så check ”Dagens Nyt” af og til. Den 
må gerne sættes på foreningens hjemmeside, så interesserede medlemmer også kan føle med. 

Vi bringer væsentlige nyheder med substans, ikke alt mulig snak og formodninger. 

Linket er: http://a2012.dk/dagensnyt/ 
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Her kunne du f.eks. også et se kort referat fra sidste repræsentantskabsmøde allerede dagen efter.  

 

4. YouSee-boksen på vej ud?  
Det kan du også se mere om på: http://a2012.dk/dagensnyt/ 

Der er åbenbart uenighed internt i TDC-koncernen. 

 

5. TDC til salg 
De seneste dage og uger har luften været tyk af historier om TDC/YouSee’s fremtid. Først udsendte 
bestyrelse og direktion meddelelse om fusion med MTG i de nordiske lande. Det bliver en helt ny forret-
ningsmodel med ”vertikal” integration. Dvs. en ejer af fra produktionsleddet over distribution helt ud til 
den enkelte forbruger. Lige som Netflix, siger nogen. Nej, siger andre. Netflix ejer ikke distributionsnettet. 
Canal Digital synes bestemt ikke om, at de måske fremover skal købe Viasats kanaler gennem TDC. Det 
gør Stofa nok heller ikke, men de forholder sig afventende. Det kan man også roligt gøre indtil videre, for 
fusionen skal godkendes af konkurrencemyndighederne i både Danmark, Norge og Sverige for fusions-
partneren er MTGs nordiske enhed.  

Men så blev planerne overhalet indenom af 3 danske pensionskasser, ATP, 
PKA og PFA, der i et konsortium med en australsk partner har tilbudt at købe 
hele TDC. De tror altså på TDCs evne til at tjene penge til investorerne. 
Direktør og bestyrelsesformand har afvist frieriet, men de er igen blevet 
overhalet indenom af utilfredse aktionærer, der føler sig fristet af en stor 
gevinst efter at TDCs aktien på én dag steg 14 % på børsen. At TDCs ledelse 
er udfordret fremgår af det faktum, at TDCs generalforsamling er blevet 
udsat. Mon jorden brænder under TDCs ledelse? 

Som forbrugere kan vi være bekymrede over, at så mange fortsat ser så gode muligheder for at tjene 
mere på at sælge os mere tv m.m. Samtidig med at danske mediepolitikere viser, at de ikke kan styre 
noget som helst, og da slet ikke det, der betyder endnu mere end ejerskabet af TDC: Google, Facebook, 
YouTube og Amazon m.fl.  

 

6. Persondataforordningen – Databeskyttelseslov.  
For alle antenneforeninger. 
På A2012s workshop den 27.1.2018 kom vi godt i gang med arbejdet, der vil sætte de deltagende 
foreninger i stand til at være klar til de nye regler, når de træder i kraft den 25.5.2018. Arbejdet køres af 
FU primært for de foreninger, der deltog i workshoppen, men andre foreninger kan også melde sig til, 
hvis man er interesseret i at komme med. 

Vi anbefaler ALLE antenneforeninger at tage Kammeradvokatens test, der viser 
(afslører) hvor tæt foreningen er på at være klar til Persondataforeningens krav. Det 
på mødet fremviste testresultat viste, at foreningen kun var 18% klar – altså 
manglende 82% af forberedelserne (se bilag til referatet af repræsentantskabsmø-
det). 

Testen kan prøves her: https://persondatatesten.dk/ Der er både en lang og en kort version. 

Uanset samarbejdspartner er det bestyrelsen, der er ”dataansvarlig” for de persondata, medlemmerne 
betror os. Ingen antenneforening er så stor, at man behøver en ”databeskyttelsesrådgiver” eller ”DPO”, 
som det kaldes. A2012 besvarer gerne spørgsmål om sagen. 
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7. Den planlagte fusion mellem GlobalConnect A/S og Nianet A/S 
Nogle antenneforeninger har modtaget et spørgeskema fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om 
ovenstående og hvem man handler med og hvad man køber. Vi opfordrer alle til at svare, for styrelsen 
kan kæves svar – og udstede bøder, hvis en forening ikke svarer eller svarer til tiden.  

 

 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i Nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse 
af kilde. Tekster i Wordformat kan rekvireres hos FU@A2012.dk. 

 

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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