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Den 5.9.2018 

 

News nr. 11–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 Repræsentantskabsmøde 5.-6.10.2018 – invitation og tilmelding 
Allerede fredag den 5.10. kl. 19 starter mødet uofficielt. Repræsentantskabet har opfordret FU til at arran-
gere en fælles middag, hvor vi uformelt kan hygge os i hinandens selskab og drøfte stort og småt. Det kommer 
lige som repræsentantskabsmødet til at foregå på Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense. Her er 
der også mulighed for overnatning, så man er klar til repræsentantskabsmødet lørdag den 6.10. Vi har for-
handlet med hotellet om et rimeligt tilbud. Deltagelse er for egen forenings regning.  

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet med foreløbig dagsorden, hvor detaljer kan ses, er vedhæftet.  

Dette bliver efterårets eneste repræsentantskabsmøde, idet repræsentantskabsmødet i maj besluttede for-
søgsvis at nedskære antallet af repræsentantskabsmøder i efteråret fra to til et.  

Selv om vi har gjort os umage i FU, hører vi meget gerne fra foreninger, der ønskes andre sager på dagsorde-
nen. Senest mandag den 17.9. kl. 10.00 til: fu@a2012.dk.  

Husk tilmelding til middag snarest og senest mandag den 24.9. kl. 10 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/12    

Husk tilmelding til repræsentantskabsmødet snarest og senest mandag den 1.10. kl. 10:  
https://a2012.nemtilmeld.dk/12    

 

2. Stofa-dagen 15.9.2018 – uden små antenneforeninger 
Stofa har i årevis inviteret alle antenneforeninger til den årlige Stofa-dag, men i år har man gjort den undta-
gelse, at antenneforeninger med under 500 medlemmer ikke bliver inviteret med – og ikke er velkomne. I 
A2012 undrer vi os over, om det betyder, at Stofa ikke mere ønsker at være leverandør til små antennefore-
ninger. Indbydelse vedhæftes til orientering. 

A2012 er repræsenteret på Stofa-dagen. 

 

3. 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 i vedhæftede flyer og Internetdagens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig: 
https://internetdagen.dk/ 
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4. MTG og Viasat skifter navn til NENT: Nordic Entertainment Group 
NENT Group blev formelt stiftet den 1.7.2018 som et svensk selskab (AB). NENT rummer bl.a. MTG og Viasats 
aktiviteter, herunder TV 3.  

NENT tilbyder på det danske marked følgende flow-tv-kanaler: TV3, TV3+, TV3 PULS, TV3 MAX, TV3 Sport 
(Danmark) samt streamingtjenester mod betaling under navnet Viaplay og en gratis streamtjeneste Viafree, 
hvor du skal se en del reklamer for at være med. I Norge og i Sverige driver NENT også radiokanaler.  

NENT Group ejer også en række sportsrettigheder: Dele af UEFA Champions League, FA Premier League net-
op fornyet frem til 2022), The Championship, NHL, KHL, Formula 1, NFL, European Tour golf, UFC og World 
Boxing Super Series. De er faste partnere med Disney, NBC, Universal, Sony Pictures og 20th Century Fox. 

Modern Times Group AB (forkortet MTG), som indgår i NENT, er en international underholdnings- og broad-
castingkoncern, hvis primære forretningsområde er tv. Det beskæftiger ca. 3.000 ansatte og tjener mere end 
14 mia. svenske kroner (aktuel kurs: 0,69). MTG blev dannet i 1997 af Kinneviks medieaktiviteter, men 
TV3 begyndte sine udsendelser allerede i 1987. MTG er gennem datterselskabet Viasat den største udbyder 
af både gratis- og betalings-tv i Skandinavien og de baltiske lande. Man har i dag gratis-kanaler i 10 lande og 
betalingskanaler i 22 lande med et samlet seergrundlag på ca. 80 millioner, som giver en meget stor indkøbs-
kapacitet. 

Samtlige kanaler sendes fra London, hvilket gør at de er underlagt de liberale britiske reklameregler, der i 
modsætning til de danske tillader reklameafbrydelser midt i programmerne, ligesom det giver mulighed for 
at sende flere reklamer end danskbaserede kanaler. Denne praksis har ført til kritik fra Radio- og tv-nævnet, 
der dog ikke kan gribe ind. Danske mediepolitikere har i forbindelse med medieforliget 2019 ganske undladt 
at se på denne problematik, selv om danske TV2 havde ønsket at komme over på London-reglerne. Det bliver 
spændende, hvad Brexit vil betyde for London-reglerne og dermed NENT.   

Danske Kim Poder, der i en årrække var topchef for Viasat i Danmark, er nu CEO for NENT Denmark.  

Se mere på http://www.nentgroup.com. 

 

5. IFA Berlin 31.8.-5.9.2018: Ikke meget nyt for antenneforeninger 
Oplægget til IFA 2018 var det samme som sædvanligt. F.eks. at BFE holdt pressemøde, hvor danske tv-distri-
butører (aktuelt YouSee og Waoo) fremviste deres planer for den kommende sæson for dansk presse. Der 
var på forhånd en fornemmelse af, at IFA 2018 ikke havde store nyheder for antenneforeningerne. Selv om 
8K- og 16K-formaterne kan skabe skønne billeder på skærme på 65”, 75” og større, bør vores interesse for 
disse nyskabelser vente, til der er kommet regelmæssige udsendelser i 4K, hvad vi stadig har til gode.  

En repræsentant for A2012 aflagde et kortere besøg på IFA 2018 og bekræftede forhåndsindtrykket. Han 
rapporterede også nye enheder til talegenkendelse, der ikke bare kan tænde og slukke tv og styre belysning, 
men også gøre det muligt at talestyre sine komfurer og andre husholdningsredskaber. Han bemærkede også, 
at selv om tv-skærme bliver tyndere og tyndere, så er størrelsen af de fødder, der bærer dem af uændret 
størrelse, så tykkelsen betyder måske alligevel ikke så meget. 

Konklusion: Vi ser frem til større nyheder næste år.  

 
6. Stor forskel i kvalitet af streamingtjenester 
Nu kan vi streame og se WebTV. Ikke bare i hele Danmark, men i hele EU. Mange ferierejsende har benyttet 
sig af det denne sommer lyder det i meldinger fra medlemmer, hvad enten de er på Mallorca, i Berlin eller 
Kroatien. Men der er stadig grænser. Man kan f.eks. ikke se WebTV på Norwegians fly, fordi de leverer inter-
net fra Norge, der er uden for EU. Der kan også være problemer i grænseområder til ikke-EU-lande, hvor 
roaming skifter automatisk til et naboland. 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://da.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://da.wikipedia.org/wiki/Tv
https://da.wikipedia.org/wiki/Svenske_kroner
https://da.wikipedia.org/wiki/1997
https://da.wikipedia.org/wiki/Kinnevik
https://da.wikipedia.org/wiki/TV3
https://da.wikipedia.org/wiki/Viasat
https://da.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
https://da.wikipedia.org/wiki/Baltikum
https://da.wikipedia.org/wiki/London
https://da.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Radio-_og_tv-n%C3%A6vnet
http://www.nentgroup.com/


 
Side 3 af 3 

Dårlige internetforbindelser på hoteller og offentlige hotspots kan også være en hindring. Se f.eks. en god 
forklaring om dette forhold i vedhæftede, der er udarbejdet til Glentens WebTV, Gplay, men som også gælder 
for WebTV fra andre leverandører.  

 

7. Ny bekendtgørelse om tilskud 2018 til højhastighedsbredbånd   
Bredbåndspuljen blev i 2017 og 2018 fastsat til 100 mio. kr. For 2019 forventes der afsat 102 mio. kr. Derfor 
må vi også i antenneforeningerne interessere os for den nye bekendtgørelse, der netop er sendt ud og 
vedhæftes: Bekendtgørelse af 28.8.2018 fra Energi m.m.-ministeriet om tilskud til højhastighedsbredbånd i 
2018.  

FU vil dyrke bekendtgørelsen nærmere for at se, om der kan være tilskudsmuligheder til antenneforeninger-
ne. Vi anbefaler bestyrelserne at gøre det samme.  

Der kan gives 100.000 kr. pr. husstand, der hver især skal betale 4.000 kr. Det er fortrinsvis i landdistrikter, 
der kan gives tilskud.  

 

8. Arbejdstilsynet: Forebyg arbejdsulykker 
A2012 følger ”Nyt fra Arbejdstilsynet” med antenneforenings-briller på.  

Aktuelt anbefaler vi en kort video fra Arbejdstilsynet på 1:39 min.: Forebyg arbejdsulykker. Se link: 
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/gor-det-nu/forebyg-arbejdsulykker. Der er gode tips, som også er 
anvendelige i forebyggelse af fejl og nedbrud i antenneanlæg. 

Alle medlemsforeninger i A2012 er omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, medmindre man har fra-
bedt sig dette. Pris kun 125 kr. om året. Se mere på A2012’s hjemmeside: http://a2012.dk/forsikring/. 

  

9.   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 medlemsforenin-
ger 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           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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