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   Den 10.1.2019 

 

News nr. 1–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

 

1. A2012 repræsentantskabsmøde lø. 26.1.2019 
Husk tilmelding snarest og senest mandag den 21.1.2019 til dette link. Foreløbig dagsorden kan ses på linket 
og hjemmesiden. 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal sende til FU, fu@a2012.dk senest fredag den 11.1.2019.  

 

2. Møde om Fibia onsdag den 16.1.2019 kl. 19-21 
FU har sammen med FDA aftalt møde med Fibia’s adm. direktør mandag den 14.1.2019. Hvis I 
har spørgsmål vedr. Fibia, I ønsker afklaret, så send dem snarest til fu@a2012.dk.  

Vi vil på mødet den 16.1. give friske informationer om Fibia’s aktiviteter og planer. Fibia kan måske blive en 
ny samarbejdspartner for antenneforeningerne.  

Se vedhæftede invitation. Tilmelding senest mandag den 14.1.2019 kl. 10 til dette link. Husk også tilmelding 
til middag kl. 18, hvis du ønsker at deltage i det. Alle antenneforeninger er velkomne.  

 

3. Nyt fra SAM: Forhøjede godtgørelser for 2019 
Skattefri godtgørelsers maksimumsbeløb er i 2019 forhøjede med 50 + 50 kr. Se nærmere i vedhæftede ”Sat-
ser for 2019”, som fremover vil kunne downloades fra hjemmesiden www.a2012.dk.   

 

4. Bruger I en Facebook-side i antenneforeningen? 
Næsten alle antenneforeninger har en hjemmeside, hvor der er oplysninger om foreningen og nyt-
tige informationer til medlemmerne. En del antenneforeninger har også en Facebook-side, fordi 
den er nem at oprette, gratis, og fordi man gerne vil være med på noderne på de ”sociale medier”. 
En Facebook-side giver også fri adgang for utilfredse og ”brokkere” til at nedgøre foreningen. Det 

kan også ske på et usagligt grundlag. Korrektion af sådanne Fake News er ikke tilstrækkeligt, hvis det sker 
efter flere døgn. Hvis foreningen bruger en Facebook-side, skal man derfor også have en funktion, hvor et 
bestyrelsesmedlem løbende overvåger Facebook-siden og er klar til med få timers varsel at besvare kritik og 
korrigere fejl.  

En nyere dom fra EU-domstolen har fastslået, at en virksomhed/forening, der har en Facebook-side, efter 
GDPR (Persondataforordningen) har fælles databehandleransvar med Facebook for indholdet. Dvs. at I skal 
deklarere, hvordan I håndterer cookies og andre personoplysninger, der fremkommer på Facebook, eller som 
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Facebook indsamler fra jeres side, om likes er accept af registrering samt hvem der overhovedet besøger 
jeres Facebook-side. 

Advokat Karsten Holt har I Advodans nyhedsbrev gennemgået situationen og givet nogle gode råd. Det 
anbefales at læse advokatens vejledning på dette link.  

Forbrugerombudsmanden har også lavet en vejledning om sagen, se her. 

EU-dommen gør det betænkeligt for en antenneforening uden fast, ansat stab, at have en forenings-side på 
Facebook.  

 
5. Gratis heldagskurser i ophavsret 
UBVA, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, indbyder igen til gratis heldagskurser, hvor man 
kan lære grundlæggende ophavsret for ikke-jurister samt få en gratis grundbog om emnet. Flere medlemmer 
af FU har deltaget i kurset, der kan anbefales. 

Kurserne finder sted fredag den 22.2.2019 og fredag den 29.3.2019. Se mere om kurserne og foretag 
tilmelding på dette link.   

 

6. 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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