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 The Danish Cable Television Association 
 The Danish Cable Television Association 
 

Den 18. maj 2018 
 
Kære  Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse 

Udvalgsmedlemmer i A2012 
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012 

 
 

Hermed endelig dagsorden for 
repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 26.5.2018 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense. 

Deltagere:  Repræsentantskabsmedlemmer samt med taleret, men uden stemmeret bestyrelsesmedlemmer 
i medlemsforeningerne og medlemmer af udvalg.  

Tidsplan: 09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt. 
 10.00: Mødestart. Borde. Isvand. Strøm til pc. Projektor. Fri internet. 
 12.00: Frokostbuffet. Mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl.  
 13.00: Mødet fortsætter. 
 14.30: Kaffe/te med sødt og frisk frugt. 
 16.00: Mødet afsluttes. 

Kl. 10-12.  Formanden byder velkommen.  

1. Valg af dirigent og sekretær  

FU foreslår Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, som dirigent og Pia Kolle, Glenten som se-
kretær/referent. 

Der foreslås fortsat udarbejdet et beslutningsreferat.  

 

2. Tekniske udfordringer i antenneforeningerne: Wifi og husinstallationer 

En afgørende og fælles udfordring for alle antenneforeninger er: Hvordan leverer vi det 
bedste wifi til medlemmerne?  

Hvad er den bedste teknik og de bedste komponenter til opgradering af vores coax- og 
fiberanlæg? Hvordan får vi sat det i gang? Hvordan styres det? 

Opgradering til DOCSIS 3.1 kan formentlig ske inden for en ramme af 1.000 – 1.500 kr. pr. 
husstand. Det leverer samme kapacitet som udrulning af fiber til hver enkelt husstand, 
som vil koste 6-10.000 kr. pr. husstand.  

Det demonstreres, hvordan Panther kan hjælpe med at styre hele antenneforeningens 
teknik og administration i deres system. 
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Kl. 13-16: 3.  EU's Persondataforordning og den nye danske Databeskyttelseslov  

EU's Persondataforordning træder i kraft dagen for mødet, den 25.5.2018. 

Den danske Databeskyttelseslov færdigbehandles af Folketinget i denne uge. 

A2012 udsendte med News nr. 5 den 16.4.2018 en vejledning til implementering af de 
nye regler i antenneforeninger.  

Vi gør status og tager en runde om implementeringen og opfølgende spørgsmål. 

 

4. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 27.1.2018.  
Referatet er udsendt den 10.2.2018.  

5. Siden sidst ved formanden 
 
6. Drøftelse af § 10 i vedtægterne om forhandlingsudvalget  

FU ønsker en drøftelse af reglerne for forhandlingerne med henblik på senere vedtagelse 
af ændringer. § 10 vedlægges. 

 
7. Rapporter fra udvalgene 

7.1. Forhandlingsudvalget, FOHU 
• Status og resultat af forhandlinger 2017-18 
• Planer og udsigt for forhandlinger for 2019 
• Forhandlinger med Copydan. 

 
7.2. Teknisk udvalg, TU 

• Gennemgang af nye Vejledende Tekniske Retningslinjer, som udsendes næste 
uge. 
 

7.3. Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM 
 
7.4. Informationsudvalget, INFU 

• Hjemmesiden www.a2012.dk og Dagens Nyt 
• Udsendte News 
• Information og statistik vedr. medlemsforeningerne 
• Regeringens oplæg og det nye teleforlig 
• Regeringens oplæg til nyt medieforlig. 

 
8. Behandling af indkomne forslag 

Der er ved fristens udløb den 14.5.2018 ikke indkommet forslag 

9. Fastsættelse af dato m.m. for de næste møder.  

Er tidligere fastsat til lørdag den 6.10.2018 og lørdag den 27.1.2019. 

På sidste repræsentantskabsmøde den 27.1.2018 blev det foreslået, at mødet den 6.10. 
skulle startes med en fælles middag fredag den 5.10.2018 kl. 19.00. FU har indhentet til-
bud fra F VI Hotel. Overnatning koster 525 kr. og sæsonmenu 315 kr. plus drikkevarer ved 
mindst 10 deltagere. 

 

10. Eventuelt. 
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Tilmelding: Snarest og senest ti. den 22.5.2018 kl. 10.00 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/ 
  Der udsendes deltagerliste til tilmeldte med henblik på mulighed for samkørsel. 

Deltagergebyr: Uændret 595 kr. inkl. moms pr. deltager. Tilmelding er bindende. 

Repræsentantskabsmedlemmer: Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant. 
Meddelelse om dette sendes til fu@a2012.dk.   

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer: Repræsentantskabet sammensættes af repræsentan-
ter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 tilslutninger 
kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 tilslutninger kan, 
hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af repræsentant-
skabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentanter til repræ-
sentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte sit/sine med-
lem(mer) af repræsentantskabet. 

 
Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne til mødet! 
Vi glæder os til at mødes med jer til en god ”antennedag”, hvor vi alle kan rejse hjem med et udbytte. 
 
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 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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