Den 8.6.2018

News nr. 9–2018 fra A2012
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012

1. Ingen fodbold VM i UHD gennem frie antenneforeninger
Efter et par måneders forhandlinger med Glenten/A2012 har TV2 sagt definitivt nej til at levere UHD TV til
de frie antenneforeninger. TV2 har lavet et lukket kartel bestående af YouSee, Stofa og Waoo, og kun disse
3 distributørers kunder får mulighed for at vise fodbold VM i UHD.
A2012 har klaget til Kulturministeriet, der ikke mener at kunne gøre noget. De ser ikke perspektivet i UHD.
Herefter har A2012 klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST), fordi vi mener, TV2’s leveringsnægtelse skader konkurrencen i strid med konkurrencelovens §6, lige som vi mener, det i henhold til konkurrencelovens §11 er ulovligt at TV2 misbruger sin dominerende stilling. Desværre har også denne henvendelse
været forgæves. KFST mener ikke, de har ressourcer nok til at behandle sagen, og de mener, der er for kort
tid til at træffe en afgørelse. De beder os dog vende tilbage, hvis vi bliver udsat for noget lignende i fremtiden.
Henset til, at ca. 250.000 husstande ser tv uden om de 3 store distributører, er KFST’s holdning uforståelig.
A2012 spiller derfor denne bold videre til mediepolitikerne.
Kan nogen huske TV2’s motto: ”Alt det vi deler”?

2. Husk internetdagen 1.10.2018
Vi opfordrer bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger til at deltage i Internetdagen, der arrangeres af en
række samarbejdende organisationer med DIFO, Dansk Internetforum, og Erhvervsministeriet i spidsen.
A2012 har i år været med i den arbejdsgruppe, der har tilrettelagt Internetdagen. Deltagelse er gratis.
Se mere på Internetdagens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig: https://internetdagen.dk/

3. Teleforliget 2018
Det gamle teleforlig fra 1999 trængte til fornyelse, og meget hurtigt blev der opnået enighed om et nyt forlig,
som omfatter alle folketingets partier. Måske fordi Folketinget ikke skal finde penge til ret meget i forbindelse
med forliget. Andre betaler. De hidtidige målsætninger om markedsbaseret og teknologineutral udbygning
af internettet er blevet fastholdt. Markedsbaseret betyder, at alle kan udbygge, som de vil, og hvor de vil,
både antenneforeninger og fiberselskaber. Teknologineutral betyder, at udbygning kan ske med fiber, coax
eller trådløst, som man vil. Det er kapaciteten, der tæller.
Forliget indeholder store forventninger til internet via det kommende 5G-mobilnet.
Der afsættes flere midler til understøttelse af udbygning af internet uden for byområderne, hvor tilskudspuljen forhøjes fra 60 mio. kr. til 100 mio. kr.
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Aftalen giver os udfordringer med at få udbygget især wifi hos alle vores medlemmer.
Aftalen blev gennemgået på repræsentantskabsmødet den 26.5.2018, se præsentationen. Selve den politiske
aftaletekst vedhæftes.

4. A2012 Repræsentantskabsmøde 26.5.2018 – referat og indlæg
Referat og præsentationer vedhæftes.

5. Kontingent 2018
Senere i denne måned opkræves kontingent til A2012 i henhold til de medlemstal medlemsforeningerne har
opgivet til A2012. Kontingentet blev på januar-repræsentantskabsmødet fastsat til uændret til 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen pr. år plus moms. For medlemstal over 10.000 betales 2 kr. pr. medlem. Kontingentet pr. forening udgør uanset medlemstal mindst 375 kr. (tidligere 250 kr.) og maksimalt 45.000 kr. (tidligere
50.000 kr.).

6. A2012 snart i sommer-”mode”
Efter 22 FU-møder, 2 repræsentantskabsmøder og en række andre interne og eksterne møder i 1. halvår,
hvor der også er gennemført 2 store projekter, nemlig ”Persondataforordningen” (se News nr. 5) og
”Vejledende tekniske retningslinier” (se News nr. 8), skruer FU ned for blusset fra den 16.6.2018 og hen over
sommeren. Vi er til stede og kan kontaktes, hvis der er behov, men vi holder ikke regelmæssige møder igen
før den 15.8.2018. Men noter allerede nu:
Mandag den 1.10.2018 Internetdagen, se pkt. 2 ovenfor.
Fredag den 5.10.2018 kl. 19: Fælles middag med mulighed for overnatning forud for repræsentantskabsmødet (indbydelse udsendes primo september).
Lørdag den 6.10.2018 kl. 10-16: Repræsentantskabsmøde (kun 1 repræsentantskabsmøde i 2. halvår 2018).

7. Kontakt og informationer
Find nyttige informationer og tidligere udgaver af News på A2012’s hjemmesiden: www.a2012.dk.
Enhver forening kan stille spørgsmål direkte til et udvalg, se ”Kontakt til A2012” på hjemmesiden.
Følg med i vigtigste nyt fra A2012 og antennebranchen i Dagens Nyt: http://a2012.dk/dagensnyt/
A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk.
Med venlig hilsen fra FU.
Bernt Freiberg, formand
bf@a2012.dk, 44402012-1

Poul Juul, næstformand
pj@a2012.dk, 44402012-2

Tage Lauritsen, sekretær Carsten Pedersen, FU-medl.
tl@a2012.dk, 44402012-3 cp@a2012.dk, 44402012-4

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