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   Den 14.12.2018 

 

News nr. 18–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1. YouSee ændring af betalingsfrist er ikke lovlig 
En forening kontaktede A2012 fordi YouSee havde pålagt 
dem en ny betalingsfrist: I stedet for den sædvanlige beta-
lingsfrist gennem mange år, som er 1. bankdag i kvartalet, øn-
sker YouSee nu betaling sidste bankdag i kvartalet før. Ikke 
noget om hvorfor. Der står ikke noget om betalingsfrist i 
forsyningsaftalen. Men alle har anset betaling 1. bankdag i 
kvartalet som overensstemmelse med princippet om kontant 
betaling forud. 

A2012 har fået en juridisk vurdering af sagen. Den er helt klar: YouSee har ikke ret til ensidigt at ændre beta-
lingsterminerne. Det støttes især på, at foreningen i mange år har fået opkrævet og betalt til første dag i et 
kvartal. Det er en sædvane, som ikke ensidigt kan ændres af YouSee. Hvis YouSee ville ændre denne sædvane, 
skulle de have taget det op i forbindelse med indgåelse af ny aftale med foreningen i 2017 eller have fremsat 
det som forslag til ændring af forsyningsaftalen. 

A2012 har opfordret foreningen til ikke at acceptere YouSee’s krav og, hvis YouSee fastholder deres krav, at 
bede YouSee om at fremlægge deres juridiske argumentationen herfor.  

 
2. Kørsels- og rejsegodtgørelse 2019.  

Opdateret skema for kørselsgodtgørelse 2019 
Statens maksimale skattefri sats for kørselsgodtgørelse stiger fra 3,54 kr. i 2018 til 3,56 kr. i 2019. Dette og 
andre justeringer fremgår af SAM-udvalgets nye vejledning om ”Kørsels- og rejsegodtgørelse 2019”, som 
vedhæftes.  

Skema til kørselsgodtgørelse 2019, som også er justeret, vedhæftes ligeledes. Vi anbefaler alle antennefore-
ninger at tilpasse dette skema med eget navn, adresse og CVR-nummer og bruge det efter reglerne. Så har I 
sikkerhed for, at Skat vil acceptere jeres afregninger. 

Vejledning og skema vil fremover også kunne findes på vores hjemmeside www.a2012.dk.  

 

3. Ikke kommercielt lokaltv i Mux 1: Fremover streaming og on-demand 
Kulturministeriet har sendt en ny bekendtgørelse i høring. I A2012’s 
høringssvar den 30.11.2018 har vi bl.a. udtalt: ”Vi har især hæftet os 
ved den nye § 12 om, at programmerne fremtidig skal 
paralleldistribueres via internettet og stilles til rådighed on-demand. Vi 
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finder den nye distributionsform over internettet særdeles ønskelig og hensigtsmæssig, og anbefaler den 
stærkt.  

Baggrunden for vores anbefaling er, som det er Kulturministeriet bekendt, at mere og mere tv generelt di-
stribueres som streaming via internettet. Op mod 10 % af antenneforeningernes medlemmer har nu ”inter-
net-only”, dvs. de har vores internet, men ingen tv-pakker. Tendensen er endnu flere af samme slags. Disse 
medlemmer kan kun se denne slags tv, når det distribueres på internettet. Alle antenneforeninger forbereder 
sig på fremover at have rigelig internetkapacitet til stor stigning i streamingen. 

Også tilrådighedsstillelse on demand er meget ønskeligt.” 

Hvis forslaget føres ud i livet, vil alt lokalt tv fremover kunne streames on demand. Vi behøver således ikke 
mere at sætte kanaler af til denne form for tv. 

 

4. Hvad koster betalingskanaler i indkøb? 
Canal Digital er nu ude med sin 2019-prisliste for antenneforeninger. Se her:  

 

5. Er Samsungs QLED snyd i forhold til LGs OLED? 
Hvad er markedsføring og hvad er tekniske realiteter, når det 
drejer sig om de tv-skærme, der skal levere tv til alle vores 
medlemmer? Det har Finn Nesgaard skrevet en spændende 
artikel om i AVMs Nyhedsbrev, se her. Vi anbefaler, at I lader 
denne analyse gå videre som information til antenneforeningens medlemmer. 

 

6. Hvilket tv skal jeg vælge? 
Netfirmaet Dustin har lavet en udmærket vejledning, som anbefales når du skal 
overveje køb af nyt tv.  

Dustin viser relevante overvejelser og gode eksempler, og så kan man jo købe, 
hvad og hvor man vil. En god vejledning til antenneforeningens medlemmerne. 

Vejledninger og test kan også ses i Tænk, som dog koster penge: Www.taenk.dk.  

 

7. Tekst-tv bevares i DR 
DR havde tidligere på året planer om at nedlægge tekst-tv for at spare. De 
fik imidlertid nej fra både regeringen (Kulturministeriet), DF og 
Socialdemokratiet. Tekst-tv blev indført i Danmark i 1983. En TNS Gallup 
undersøgelse fra 2016 viser, at 25% af befolkningen bruger tekst-tv dagligt. 
Ligesom med flow-tv viser undersøgelsen, at færre unge og flere ældre 
bruger tekst tv. Tekst-tv er også en udmærket måde at få undertekster til tv-udsendelser, hvor man taler lavt 
og utydeligt (hvad desværre er meget almindeligt). Se mere hos Høreforeningen.  

Det fremgår nu af Public-service-kontrakten for DR 2019-2023, at tekst-tv skal bevares. Hvis DR i perioden 
alligevel ønsker at ophøre med tekst-tv, skal det forelægges for forligspartierne (VLAK+DF). 

 

8. Hvor længe skal regnskaber opbevares? 
Vi har forelagt spørgsmålet for A2012’s SAM-udvalg (Skat-Afgift-Moms-udvalg), hvis vejledning ses nedenfor. 
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Reglen fremgår af Bogføringsbekendtgørelsen (lovbekendtgørelse af 15.6.2006), hvor det i § 10, stk. 1 
hedder: ”Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen 
af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden 
muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale.”   

Det betyder, at hvis I har kalenderåret som regnskabsår, så kan regnskabet for 2013 makuleres efter den 
1.1.2019. Vi anbefaler at selve regnskabet samt betydelige bilag som f.eks. kontrakter, aftaler om service, 
opgradering m.m. bør opbevares længere end 5 år, f.eks. elektronisk.  

Af andre bestemmelser i bogføringsbekendtgørelsen fremgår, at det er tilladt at opbevare regnskaber i elek-
tronisk form, f.eks. ved konvertering til pdf-format af både regnskaber og bilag. Det er den bogføringspligtiges 
ansvar, at alt materiale skal kunne tilgås ved ”entydig fremfinding”, som der står i citatet ovenfor. Hvis filer 
skulle forsvinde, påhviler ansvaret herfor bestyrelsen, som røgter dette ansvar ved at sørge for sikker arkive-
ring og sikkerhedskopier. 

Efter de nye databehandlingsregler, GDPR, skal persondata slettes, når det forlanges af medlemmet, eller når 
der ikke mere er brug for dem. Ovenstående 5 års-regel gælder stadig, og derfor skal også personhenførbare 
data om enkeltmedlemmers betalingsforhold opbevares i 5 år plus løbende år, uanset om medlemmet eller 
tidligere medlemmer måtte ønske sletning før. Men herefter skal alle personhenførbare data slettes, 
herunder regnskabsbilag, der er personhenførbare. Derimod må foreningen gerne opbevare regnskaber 
uden personhenførbare data så længe man ønsker.  

 

9. Hvor stor likvid egenkapital skal en antenneforening have? 
FU har drøftet størrelsen af en antenneforenings kassebeholdning og egenkapital.  

Det er vores opfattelse, at en antenneforening altid bør have en kassebeholdning, der muliggør, at man kan 
betale for opståede fejl i nettet, driftstab og andre uforudsete hændelser. Hertil kommer, at det i dag – i 
modsætning til for 10 år siden – formentlig ikke er muligt for en lille eller mindre antenneforening at opnå 
kredit i en bank. På denne baggrund vil A2012 anbefale, at antenneforeningens egenkapital udgør mindst 
1.000 kr. pr. medlem, og at den likvide kasse altid har mindst denne størrelse.  

 

10. Andre nyheder 
Se nyheder og følg med på Dagens Nyt. 

 

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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