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Den 25.4.2018 

 

News nr. 6–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde lørdag den 26.5.2018 
Vedhæftet fremsendes den officielle indkaldelse.  

Det bliver en spændende antennedag, hvor vi starter med aktuelle tekniske udfordringer for alle antennefor-
eninger: Det bedste wifi til alle vores medlemmer. Så bliver der præsentation af den bedste teknik og de 
bedste komponenter til opgradering af vores anlæg. Samt hvordan man får det sat i gang og styret. 
Opgradering til DOCSIS 3.1 kan formentlig ske inden for en ramme af 1.000-1.500 kr. pr. husstand. Mens helt 
ny fiberinstallation vil koste 6-10.000 kr. pr. husstand.  

Dernæst bliver der opsamling på implementering af EU's Persondataforordning, som træder i kraft dagen før 
mødet.  

Regeringens nye udspil til Teleforlig kommer også på dagsordenen.    

Endelig er der rapporter fra udvalgene.  

Vi er sikre på, at det bliver en spændende og relevant antennedag med samvær med bestyrelseskolleger fra 
andre antenneforeninger og udbytte for alle deltagere. Reserver dagen nu.  

 

2. IT-anvendelse i befolkningen i 2017 
Danmarks Statistik har lige udgivet en publikation på 60 sider med ovenstående titel. 

Blandt årets resultater nævner Danmarks Statistik følgende: 

• 97 % af familierne har adgang til internet i hjemmet i 2017. Andelen var 84 % i 2011. 
• 4 ud af 5 mellem 15 og 89 år går på internettet via mobiltelefon.  
• Kun 2 ud af 5 danskere tænder for en stationær pc, når de skal på nettet. 
• 2 ud af 3 ældre på 65-89 år er på nettet dagligt. Den tilsvarende andel er 99 % blandt unge mellem 

15 og 20 år. 
• 76 % køber online i 2017 og 1 ud af 4 sælger tjenester eller varer på nettet. 
• 86 % bruger netbank. 
• 71 % af alle mellem 15 og 89 år anvender sociale medier. 
• Halvdelen af danskerne (15-89 år) angiver, at de i høj grad føler sig rustet til at bruge internettet med 

deres it-færdigheder. Andelen er 10 % hos de 75-89 årige. 
• Dog er det især unge (15-20 årige) der oplever digital selvbetjening som ’meget uoverskueligt’. 
• Andelen af danskere med basale digitale færdigheder eller derover er højere end EU-gennemsnittet, 

men lavere end andelen i de andre nordiske lande og i Holland. 
• E-Learning er mindre populært i Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande, England og 

Holland. 
• Danskerne er trygge, når de indsender personlige oplysninger til det offentlige. 
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• 9 ud af 10 borgere, som inden for det seneste år har indsendt oplysninger til det offentlige via inter-
nettet, svarer at de enten ’i høj grad’ (45 %) eller ’i nogen grad’ (44 %) er trygge, når de indsender 
personlige oplysninger. 

 

Publikationen kan gratis rekvireres hos A2012 som pdf-fil.  

 

 

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, 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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