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Den 28.3.2018 

 

News nr. 3–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Husk A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 26.5.2018 
FU er ved at tilrettelægge en udbytterig dag, hvor nye ideer og informationer bliver fremlagt og diskuteret. 
Alt med henblik på at skabe udbytte for bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger. Udover de sædvanlige 
beretninger er følgende emner på tegnebrædtet: 

• Teknik: Wifi og husinstallationer  
• Nye komponenter til kabelanlæggene 
• Administrationssystemer og PantherAdmin 
• Status på GDPR, persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

Reserver dagen allerede nu. Mødet varer kl. 10-16 og foregår i Odense, som det plejer. 
Alle bestyrelsesmedlemmer i A2012s medlemsforeninger er velkomne. 

 

2. Husk altid moms i prisen 
Spar 10.000 kr. - husk momsen. Forbrugerombudsmanden står klar med en bøde, hvis 
en erhvervsdrivende (som en antenneforening er i den forbindelse) oplyser en pris uden 
moms over for en forbruger (et medlem). Forbrugerombudsmanden har nu fået prøvet 
bødeniveauet ved landsretten i fire sager, hvor byrettens bødeniveau 10.000 kr. blev 
stadfæstet.   

Advokat Jacob Poulsen Mark fra ADVODAN slår i den anledning fast, at priser som mar-
kedsføres over for private forbrugere altid skal have moms indregnet. Det er ikke nok at 

skrive, at en aktuel pris er uden moms (fx ”ekskl. moms”), og at der vil blive lagt moms oven i den oplyste 
pris. Det er en overtrædelse af markedsføringsloven at oplyse priser uden moms til forbrugere – og det kan 
udløse en bøde. 

Hvis kontingent til en antenneforening indeholder både momsede beløb og ikke-momsede beløb (Copydan), 
skal det samlede beløb angives inkl. moms. Specificer gerne på fakturaen, hvilke beløb der er med og hvilke 
uden moms. 

En enkelt klage fra et medlem om en pris angivet uden moms, kan koste foreningen 10.000 kr. i bøde.  

 

3. Persondataforordningen – Databeskyttelseslov - Generelt 
Vi har allerede i A2012 News nr. 1 og 2 for 2018 skrevet om emnet, se eller gense artiklerne på hjemmesiden: 
http://a2012.dk/news/.  

Det var myndighedernes (Justitsministeriet og Datatilsynet) hensigt, at alle væsentlige vejledninger skulle 
foreligge i efteråret 2017. Men det nåede man ikke. Myndighederne er 3-6 måneder forsinket, og der tikker 
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stadig nye vejledninger ind. Folketinget er stadig ikke færdig med at behandle forslag 
til en ny Databeskyttelseslov, som skal rumme udfyldende bestemmelser i forhold til 
EU's Persondataforordning.  

Disse forsinkelser ændrer ikke på, at de nye regler træder i kraft den 25.5.2018. Men Datatilsynet har indike-
ret, at man ikke går rundt med bødeblokken straks efter denne dato. Meget fornuftigt. Ingen venter bøder 
det første år efter ordningens ikrafttræden, medmindre der foreligger grove overtrædelser. Og her kunne 

man jo starte med Facebook og en række offentlige myndigheder.  

Det er A2012’s vurdering, at hvis man er kommet godt i gang med implementering 
af ordningen, vil man kun blive mødt med vejledning, hvis man ikke er helt på 
mærkerne på alle områder den 25.5.2018. 

Datatilsynet har til dato udsendt vejledninger om følgende: 

- Generel informationspjece, den var grundlag for vores repræsentantskabsmøde i januar. Den findes 
i en udgave med A2012s kommentarer. 

- FAQ 
- Samtykke 
- Hvem er dataansvarlige og hvem er databehandlere? 
- Fortegnelser 
- Sikkerhedsbrud 
- Registreredes rettigheder 
- Konsekvensanalyser. 

Vi har lagt alle vejledningerne på A2012’s hjemmeside http://a2012.dk/databeskyttelse/.  

Vi har tidligere anbefalet testen på Kammeradvokatens hjemmeside: https://persondatatesten.dk/  

Advokatfirmaet Hortens har lavet en ny video, der på kun 7 minutter giver de vigtigste ting om emnet: 
http://horten.dk/Nyhedsliste/2018/Marts/VIDEO-persondatareglerne 

 

4. Persondataforordningen – Databeskyttelseslov - Antenneforeninger  
Lad os besvare nogle spørgsmål: 

 Gælder reglerne for antenneforeninger? Ja, for alle foreninger, som behandler persondata. 

 Hvem er dataansvarlig? Antenneforeningens bestyrelse. 

 Hvilke persondata må antenneforeninger behandle? De data, der er nødvendige for at levere de 
ydelser til medlemmerne, som medlemmerne køber af antenneforeningen (*). 

 Skal der særlig hjemmel i antenneforeningens vedtægter for at indsamle og behandle disse data? 
Nej. Vedtægterne skal ikke ændres af den grund. 

 Må antenneforeningen videregive disse data til andre? Som hovedregel: nej. Men der kan være data, 
som antenneforeningen skal videregive til offentlige myndigheder. 

 Må antenneforeningen lægge en medlemsliste på hjemmesiden? Nej, ikke en åben hjemmeside. Men 
man må gerne lave en medlemsliste til omdeling på en generalforsamling eller i et trykt medlems-
blad. Eller på en intern hjemmeside, hvor der kun er adgang med kodeord.  

 Må antenneforeningen udsende medlemsinformation med e-mails til alle medlemmer? Ja, men mail-
adresser skal stå i BCC-feltet, så medlemmerne ikke kan se hinandens mail-adresser. De må ikke stå 
i TIL- eller CC-felterne. 

 Har medlemmet krav på at kunne se, hvad antenneforeningen har registreret om vedkommende? Ja. 
Men udskrift kan evt. koste et gebyr på 10-200 kr. Medlemmet skal have svar inden 30 dage. 
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 Hvem er databehandlere? Det er personer eller virksomheder, som på antenneforeningens vegne 
bruger eller behandler persondata om foreningens medlemmer. Antenneforeningen skal indgå 
databehandleraftaler disse. 

 Skal antenneforeningen have en ”Databeskyttelsesrådgiver” (DPO = Data Protection Officer)? Nej. 
Men A2012 opbygger ekspertise på området, så vi – lige som i dag på områderne skat, teknik, 
foreningsret, alm. aftaleret m.m. – være foreningernes fælles rådgiver og vidensbank.  

 Skal der indgås databehandleraftale med revisorerne, ansatte eller valgte? Nej. 

 Kan man blive straffet, hvis man ikke overholder reglerne? Ja, med bøde eller fængsel op til 4 
måneder.  

Med udgangspunkt i vores egne foreninger arbejde FUs medlemmer i øjeblikket med at udarbejde en 
manual, der kan bruges af alle medlemsforeninger som deres egen. Vi håber at kunne udsende den midt i 
april så alle medlemsforeninger kan være godt i gang med – eller måske afslutte arbejdet – inden den 
25.5.2018. Vi samler op på sagen på repræsentantskabsmødet den 26.5.2018. 

A2012 beskæftiger sig ikke med de særlig krav, der stilles til foreninger, der har ansatte medarbejdere. 

(*) Med udgangspunkt i workshoppen på repræsentantskabsmødet den 27.1.2018 har vi udarbejdet en 
foreløbig liste over persondata, de fleste foreninger skal opbevare og behandle. Den er vedhæftet.   

Vi modtager gerne spørgsmål om sagen. Send mail til: fu@a2012.dk. 

 

5. Negative renter – minus til plus 
Flere antenneforeninger er blevet udsat for, at deres bank nu forlanger og tilskriver negative renter for 
positivt indestående på anfordringskonti. Typisk 0,4% eller 0,5%. Det fremgik af sagens behandling på A2012s 
repræsentantskabsmøde den 27.1.2018.  

En måde at klare problemet på er at skifte bank, hvis man vel at mærke kan finde en 
anden bank med bedre vilkår. Men det kan være besværligt og skal jo i de fleste an-
tenneforeninger udføres i kassererens fritid. En anden måde, som nok ikke er reali-
stisk, er at veksle foreningens overskudslikviditet til 1.000 kr.-sedler og lægge dem i 
en bankboks. 😊😊 

Heldigvis kunne nogle foreninger oplyse, at deres bankforbindelse stadig giver 1-2% i positive renter for an-
fordringskonti. 

FU har arbejdet videre med sagen, og vi har nu fået kontakt med en finansiel virksomhed, som er villig til at 
modtage overskudslikviditet fra antenneforeninger til en positiv rente på 1%. Placeringen er dækket af ind-
skydergarantiordningen, hvor der er fuld sikkerhed for indskud på til 750.000 kr. sv. til 100.000 Euro. 

Kontakt fu@a2012.dk, hvis foreningen vil høre mere om denne mulighed. 

 

6. WebTV i hele EU fra 1.4.2018 
Fra denne dato kan du medtage dit WebTV-abonnement købt i Danmark og bruge det i 
alle EU-lande. Det følger af nogle nye EU-regler, som laver indgreb i den såkaldte 
geoblokering. Både YouSee, Stofa og Glenten har meldt ud, at deres WebTV er omfattet 
af ordningen, der dækker alle de tv-abonnementer, man har betalt for i Danmark.  

Derimod kan DRs kanaler ikke umiddelbart streames uden for landets grænser, og de 
er ikke omfattet af denne ordning fordi de ikke er betalingskanaler. Det går vi ud fra, at 
DR eller EU gør noget ved.  
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Adgangen til det grænseoverskridende tv gælder ved midlertidige ophold i andre EU-lande, og det 
forudsætter naturligvis, at du har adgang til internet, der kan streame tv. Det burde være muligt, selv på en 
mobiltelefon. 

 

7. UHD fra fodbold-VM i Rusland 
YouSee, Stofa og Waoo har orienteret om, at enkelte kampe vil blive sendt i UHD som 
forsøg. Flere bliver optaget i dette format. Det er ikke oplyst, om det sker som DVB-C 
eller streaming. Streaming-muligheden er allerede kendt fra meget UHD eller 4K mate-
riale på YouTube. Glenten transmitterede forsøgsvis UHD fra Viasat i december 2016. 
Der var kun meget få programmer til rådighed.  

 

8. Nye Vejledende tekniske retningslinjer for fællesantenneanlæg 
Gennem de seneste par måneder har formanden for A2012s Tekniske Udvalg, Tage Lauritsen, været dybt 
involveret i arbejdet med at få et nyt sæt vejledende tekniske retningslinjer op at stå igen. Retningslinjerne 
har den vitale funktion for alle antenneforeninger, at de giver et sikkert teknisk fundament, som også besty-
relsesmedlemmer uden teknisk indsigt kan henvise til, og som man kan fastholde sine leverandører på. Det 
er simpelthen bibelen for opbygning af antenneanlæg.  

Før 1999 var retningslinjerne fastsat af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 
men de blev privatiseret og overgik til AFO, et frivilligt samarbejde mellem TDC, YouSee, 
Stofa, FDA og Boligselskabernes Landsforening m.fl. Dette samarbejde smuldrede i 2014 
bl.a. pga. manglende engagement fra FDAs daværende landsformand.  

Et nye samarbejde under navnet FN - Fagligt Netværk – med tilknytning til BFE, BranchenForbrugerElektronik, 
som rummer YouSee, Stofa m.fl. som medlemmer, kom op at stå i 2015. A2012 er med i og dybt engageret i 
dette arbejde.  

Næste møder i FN, hvor forslag til de nye Vejledende retningslinjer skal behandles, finder sted den 12.4.2018.  

Vi har bibeholdt de gamle regler på vores hjemmeside, hvor de kan se på: http://a2012.dk/teknisk-service/. 

Når nye regler er vedtaget, bliver de omtalt og lagt ind på hjemmesiden. 

 

9. ANGACOM ti. 12.6. – to. 14.6.2018 i Köln 
ANGACOM er stedet, hvor danske antenneforeninger og hele verden mødes for at se og drøfte tekniske 
nyheder. Årets slogan er ”Where Broadband Meets Content”. 

Det, som gør ANGACOM betydningsfuld, er 3 ting: 

• Udstillingen med alt teknik til branchen for kabel-
tv/fællesantenneanlæg (måske 50 gg. flere m2 end nogen 
dansk udstilling) 

• Networking med andre danskere fra branchen, såvel leverandører som folk fra andre kabel-tv-
anlæg. Både kommercielle og brugerejede. Alle de danske fabrikanter udstiller. Det er på ANGA-
COM, de viser deres nyheder. 

• Konferencerne. Som sædvanlig deler denne sig i 2 spor: (1) Strategi, (2) Teknik. 

Tv er i dag er stærkt præget af skiftet fra flow-tv til content on demand, hvilket også afspejler sig i konference-
programmet. 
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Hvor fiber spiller en stadigt voksende rolle, så afspejler dette sig også ved en nogenlunde ligelig fordeling 
med fokus på coax og fiber. Coax hedder nu HFC (Hybrid Fiber Coax) og fiber hedder FTTH (Fiber To The 
Home) eller FTTx. 

På strategisporet kan man i åbningskonferencen høre 
teknikchefer (CTO) fra bl.a. Com Hem i Sverige og TDC i Dan-
mark, Vodafone i Tyskland samt fra Arris og et par stykker til. 
Com Hem’s CTO er den danske Thomas Helbo. Com Hem er i 
fuld gang med at implementere en DOCSIS 3.1 løsning base-
ret på Harmonic, og TDC har som bekendt valgt Huawei. 
Hvad Vodafone vælger, Arris eller Harmonic eller noget helt 
tredje, er i skrivende stund ikke kendt. 

Om onsdagen har åbningskonferencen titlen: ”Adressable TV: Television in Times of Big Data and Digital Assi-
stants” og er spækket med indlæg. 

Der er et par spændende strategiindlæg: Hovedinteressen bør fortsat være teknologi-konferencen. 

Der er tre konferencer: 

• DOCSIS®3.1 and DAA – Network Migration (DAA = Distributed Application Architecture) 
• Big Data – Potentials and Value – hvor bl.a. Brady Volpe optræder 
• DOCSIS®3.1 – New Network Options – denne konference er muligvis placeret for at holde på folk, 

nemlig onsdag kl. 16.45, så hvis man vil tage hjem onsdag, og vil deltage i denne, så bliver det et sent 
fly. 

Der er også en konference om Full duplex DOCSIS: FDX – Status Report and Migration Paths, som især Cisco 
pukker på og viste frem allerede for et år siden. 

Formanden for A2012s TU, Tage Lauritsen synes, at det mest interessante er udviklingen af Remote Phy 
ovenpå Docsis 3.1, og opfølgeren til denne, MAC-Phy standarden. Full Duplex DOCSIS forudsætter, at der er 
to-vejskommunikation, og derfor forudsætter det Remote Phy til efter sidste aktive enhed i anlægget. 

Om rejse og ophold: Vi foretrækker fly t/r via Düsseldorf, tog til/fra Køln. I Køln er der snesevis af gode ho-
teller for enhver tegnedreng. Men for både fly og hotel gælder det: Bestil i hotel god tid, køb din flybillet i 
god tid, så er der meget at spare. Og det vil sige NU. 

Hvis man kun vil deltage i messen, bør man høre en af danske udstillere, såsom DKT, Triax, Cablecon eller 
PPC om en fribillet. Ellers koster en sådan 22€ ved forudbestilling; 35€ ved indgangen. Teknologikonferencen 
koster 100€ og strategisporet koster 220€. 

Se mere om program, udstillere og konferencer på: http://www.angacom.de/en/ 

 

10. Erhvervsstyrelsen: Internetdagen finder sted mandag 1.10.2018 
Vi opfordrer alle interesserede til allerede nu at reservere dagen. Deltagelse er gratis og mødet foregår igen 
på Tivoli Hotel. 

A2012 er indtrådt i en arbejdsgruppe under Erhvervsstyrelsen, der tilrettelægger internetdagen. Gruppen 
har holdt møde den 6.3.2018 og næste møde er den 17.4.2018. Vi kan løfte sløret for oplæg til et spændende 
program, der indeholder følgende meget relevante emner: 

• Trådløs teknologi, f.eks. 5G 
• Internet of Things og sikkerhed 
• Debat om cyberkonventionen – Hvordan beskytter man cyberspace? 
• Human Rights - Impact assessment for ICT/ internet infrastructure providers  
• Nyt DNA-register og sikkerhed 
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• Fake news 
• Data etik.  

A2012s FU deltager i Internetdagen. Vi udsender mere, når tilmelding er mulig.  

 

11. A2012 deltog i branchemøde i Energistyrelen to. 22.3.2018 
Et af emnerne var telestatistik, som alle antenneforeninger med eget internet skal besvare 2 gange om året 
(YouSee og Stofa klarer det for foreninger, som de leverer internet til). A2012 har ønsket, at indberetnings-
skemaer til mindre antenneforeninger blev gjort mere enkle end skemaer til store kommercielle udbydere. 
Det har Energistyrelsen nu imødekommet. 

Branchemødet drøftede også andre emner af fælles interesser som f.eks. en kommende statistik om investe-
ringer i infrastruktur. A2012 følger fortsat dette arbejde på alle antenneforeningers vegne. 

 

12. Skat-, Afgits- og Momsudvalget holdt møde den 12.2.2018 
Udvalget behandlede flere nye love og bekendtgørelser, som man ikke anså for relevante for antennefore-
ninger, og som derfor ikke skal omtales nærmere.  

Der kom i december 2017 er ny bekendtgørelse om revisorers pligter. Udvalget arbejder på en vejledning om 
revision, som kan udsendes til antenneforeningerne. 

Udvalget arbejder også på en vejledning om den ændrede boligjobordning med særligt henblik på at kunne 
vejlede antenneforeningerne om skattemæssige fradragsmuligheder for medlemmer eller nye medlemmer, 
der bestiller bredbånd. 

Udvalget følger løbende med i alle nye love og regler af relevans for antenneforeningerne og vil orientere 
herom. Udvalgets sammensætning og kontaktmuligheder kan ses her: http://a2012.dk/skatte-afgifts-og-
momsudvalget/. Aktuelle regler og satser kan også ses på hjemmesiden (kræver login): 
http://a2012.dk/aktuelle-skatteregler/ 

Enhver medlemsforening kan henvende sig direkte til udvalget, hvis man ønsker konkret vejledning. 

 

13. Regeringens telepolitiske udspil Marts 2018 
Det gamle politiske teleforlig er fra 1999, og det er ”imponerende”, at regerin-
gen nu spiller ud med, hvordan Danmark skal komme ind i det 21. århundrede. 
Udspillet kan ses på A2012s hjemmeside 
http://a2012.dk/informationsmateriale/ mærket op med nogle gule streger 
og enkelte kommentarer. 

Det vil være synd at sige, at indholdet imponerer eller overrasker. Her er et par 
punkter: 

• Antenneforeninger er ikke nævnt 
• 5 G telefoni må gerne komme i 2020 i stedet for i 2022. Hmmm. Vi skal 

alle have nye mobilttelefoner til 5G 
• Meget bredbåndsdækning skal ske via mobiltelefoni 
• Det skal være lettere at skifte bredbåndsleverandører. Det kan give 

både chancer og udfordringer for antenneforeningerne 
• Bredbåndspuljen bliver forhøjet til 100 mio. kr. lige som i 2017. Den kan give statstilskud pr. husstand 

på 10-20.000 kr. til bredbånd til dem, der ikke selv har sluttet sig sammen og etableret en antenne-
forening 

• Princippet om markedsbasering og teknologineutralitet fra det gamle forlig bibeholdes.  
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Men omslaget er flot. FU fortsætter studierne og følger med i forhandlingerne.  

 

14. Kan man indkalde til ekstraordinær generalforsamling samtidig med 
indkaldelse til ordinær generalforsamling? 
Det korte svaret er nej, det kan man ikke. Det er ikke juridisk holdbart.  

Situationen opstår af og til, fordi der ikke er ”quorum” på en generalforsam-
ling. Det betyder, at der ikke er så mange medlemmer til stede, som det er 
nødvendigt for at vedtage f.eks. en vedtægtsændring, som gældende ved-
tægter kræver. Derfor skal der indkaldes en ekstraordinær generalforsam-
ling, som endeligt kan godkende vedtægtsændringen. Det forudser nogle 
kvikke bestyrelser, som så indkalder til den ekstraordinære generalforsam-

ling samtidig med indkaldelsen til den ordinære. Men det må man ikke. Man kan godt i indkaldelsen til den 
ordinære generalforsamling tilkendegive, at hvis forslaget vedtages, men ikke kan godkendes endeligt pga. 
for få tilstedeværende, så vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på en given dato. 
Men indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling kan først gyldigt udsendes efter afslutningen af 
den ordinære generalforsamling. Bl.a. fordi man i respekt for medlemmer, der ikke er til stede på den ordi-
nære generalforsamling, skal orientere om resultatet af den ordinære generalforsamling, herunder evt. ved-
tagne ændringer til forslaget.  

De skriftkloge er ret faste i kødet omkring dette. F.eks. siger professor og ekspert i foreningsret Ole 
Hasselbalch i sin bog ”Foreningsret” (4. udgave, 2011, afsnit 2.1., side 324): ”Ved vigtige beslutninger kræver 
en del foreningsvedtægter … vedtagelse ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. I så fald kan møde 
nr. to næppe afvikles i umiddelbar forlængelse af det første, men skal indkaldes særskilt efter denne.” 

Afdøde landsretssagfører Kristian Mogensen, der var kendt som generalforsamlingsekspert, siger i sin bog 
”Håndbog for dirigenter” (1992), som stadig er advokaters bibel på området, med henvisning til dagældende 
A/S-lov § 73, stk. 1:  ”…. at hvis en beslutnings gyldighed i vedtægterne er gjort betinget af vedtagelse på to 
generalforsamlinger, kan indkaldelse til den anden generalforsamling ikke foretages, før den første er afholdt, 
og det skal i indkaldelsen angives, hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet. Denne regel 
må betragtes som en almindelig grundsætning, også gældende for andre kollektiver end aktieselskaber.” 

Når Mogensen kalder det en ”grundsætning” ligger heri blandt jurister, at det er så selvfølgeligt, at det ikke 
behøver en særskilt bestemmelse for at gælde. Som et enkelt men meget klart eksempel kan nævnes, at der 
jo kan fremkomme informationer og synspunkter på den ordinære generalforsamling, som alle medlemmer 
skal have kendskab til for at overveje, herunder om de vil deltage i den ekstraordinære generalforsamling. 
Mest simpelt f.eks. hvis forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

14. Kan generalforsamlingen i en antenneforening ved flertalsbeslutning 
fortolke eller dispensere fra vedtægtsbestemmelser? 
Svaret er også her et klart nej. Dispensation kan ikke lade sig gøre, medmindre alle medlemmer er til stede. 
Fortolkning er dirigentens opgave. 

50% af de fremmødte kan altså ikke dispensere fra formelle regler, det kræver samtykke fra 100% af medlem-
merne, altså ikke bare halvdelen af de fremmødte. 

Også her er Ole Hasselbalch ganske klar i sin bog ”Foreningsret” (4. udgave, 2011, afsnit 2.2., side 329): 
”Forsamlingen kan således ikke dispensere fra formelle mangler ved indkaldelsen … Ej heller kan dirigenten 
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med forsamlingens accept (gøre det)… Lige så lidt kan dirigenten overlade forsamlingen at tolke vedtægter-
ne”. Derimod må dirigenten gerne bede om forsamlingens bemærkninger eller synspunkter, men det er 
dirigenten og ikke forsamlingens flertal, der afgør fortolkningsspørgsmål. 

Kristian Mogensen er ligeledes helt klar i sin ”Håndbog for dirigenter” (1992, side 50): ”Fra samtlige regler 
om indkaldelsen kan der dispenseres, hvis alle mødeberettigede samtykker deri.” 

Både Hasselbalch og Mogensen henviser til, at dirigenten er 
valgt til at udøve den myndighed, det er at fortolke vedtægter-
ne endeligt og bindende – kun under ansvar for domstolene.  

Generalforsamlingen kan altså ikke omgøre dirigentens fortolk-
ning, men den kan afsætte dirigenten og vælge en anden (der 
evt. deler opfattelse med generalforsamlingens flertal). Den 
nye dirigents beslutninger kan også indbringes for domstolene – uanset om 50 % eller flere deltagere i 
generalforsamlingen støtter dirigentens afgørelse.  

En bestyrelse på 5 medlemmer kan, hvis de alle 5 er til stede, mødes hvor som helst og enstemmigt beslutte, 
at nu holde man bestyrelsesmøde og ser bort fra bestemmelser om indkaldelse og dagsorden. Man er beslut-
ningsdygtig fordi alle er til stede. Men det er man ikke, hvis kun 4 eller færre bestyrelsesmedlemmer mødes.   

 

15. A2012 har holdt møde med FDA 
Efter henvendelse fra FDAs nye formand Thomas Back til A2012s formand Bernt Freiberg, inviterede A2012 
FDA til at møde hele FU den 21.3.2018. Fra FDAs FU deltog Thomas Bach og 1. næstformand Per Thiesen. 
FDA gav på mødet udtryk for, at man ”ønsker størst muligt samarbejde med A2012”. Som mulige 
samarbejdsområder nævnte FDA forholdet til Copydan Verdens TV, politisk aktion mod retransmissionsafgift, 
fælles optræden i sager ved Ophavsretslicensnævnet samt mod Viasats krav til pakketering.  

A2012 spurgte ind til FDAs mål og argumenter på de anførte områder, men fik ingen konkrete svar. Dem 
opfordrede vi FDA til at vende tilbage med.  

A2012 har også opfordret FDA til at ændre sine vedtægter i demokratisk retning, så 
man ikke igen kan opleve, at FDAs landsformand bruger sin mulighed for egenhændigt 
at ekskludere medlemmer. Vi henviste til A2012’s vedtægter vedr. eksklusion, som 
kan foregå på en ordentlig måde.  

A2012 kunne også se en interesse for antenneforeningerne i et samarbejde om 
relevant teknisk rådgivning.  

På forespørgsel oplyste FDA, at man ingen holdning har til regeringens og DF’s udspil 
om beskæring af DR med 20%. 

A2012’s formand Bernt Freiberg gav udtryk for, at vi i A2012 har fundet en model for organisatorisk samar-
bejde mellem antenneforeninger, der mest foregår virtuelt og derfor ikke kræver omkostninger til kontor 
eller ansat personale. A2012 er også lykkedes med at tilknytte højt kvalificerede eksperter på alle relevante 
områder uden at det koster ”en bondegård”. Derfor kan vi tilbyde kontingenter på 10 – 40 % af, hvad FDA 
opkræver. Det vil vi fortsætte med.  

Begge foreninger gav udtryk for villighed til at tale sammen og mødes igen, når der er sagen af fælles inter-
esse. I første omgang afventer A2012 svar fra FDA på de sager, vi har bedt om at få uddybet. 
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16. A2012’s hjemmeside er nu klar 
Vi har nu åbnet for hjemmesiden, hvor der findes en række nyttige informationer, serviceordninger og 
kontaktoplysninger. Se www.a2012.dk.  

En hjemmeside bliver aldrig helt færdig, så vi 
udvikler og forbedrer den stadig. Hvis du har 
ønsker eller forslag hører vi gerne fra dig. Send 
en mail til fu@a2012.dk. 

Webmaster er Villy Pedersen, tidl. NyraadNet 
og webredaktør er informationsudvalgets for-
mand Poul Juul. 

 

17. 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 følge med. Vi bringer 
væsentlige nyheder med substans: www.a2012.dk/dagensnyt/ 

 

 

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@A20120.dk. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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