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 Den 18.1.2019 

 

News nr. 2–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 Repræsentantskabsmøde lørdag den 26.1.2019 
Endelig dagsorden med bilag vedhæftes. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest mandag den 21.1. kl. 10: https://a2012.nemtilmeld.dk/14   

 

2. Siden sidst:  
Hvad er der sket i A2012 siden repræsentantskabsmødet den 6.10.2018? 

Siden sidst er fast punkt 3 i dagsorden for vores repræsentantskabsmøder. Således også den 26.1.2019. 

FU i A2012 scanner dagligt ca. 50 nyhedsmedier, så vi har rimelig sikkerhed for, at vi har kendskab til alt, hvad 
der udefra kan påvirke antenneforeningerne. Små enkle nyheder omtales i Dagens Nyt, 
http://a2012.dk/dagensnyt/. Der har været 28 opdateringer i perioden. Andet stof finder vej til A2012 News 
med mere omtale og evt. oplysende og uddybende bilag. Vi undgår oftest at referere forventninger (og håb) 
om, hvad der sker i fremtiden udsendt af virksomheder og politikere. For sådanne meddelelser er oftest 
udsendt for at få det forventede til at ske. Ligeledes undgår vi oftest omtale af personers jubilæer, 
fødselsdage og jobskifter, med mindre personerne er centrale for antenneforeningerne. Der er i perioden  
udsendt 6 udgaver af News, som stadig kan ses på vores hjemmeside: http://a2012.dk/news/ 

Vigtige dokumenter opbevares på vores hjemmeside, så de til stadighed er tilgængelige for vore medlemmer: 
http://a2012.dk/ 

Vi har afsluttet arbejdet med en generel skabelon for en Databehandleraftale efter GDPR: Den bliver snart 
udsendt. Der er stadig ikke kommet ting frem vedr. GDPR, som ikke er dækket af den vejledning, vi udsendte 
til medlemsforeningerne den 16.4.2018 (News 5-2018). 

Vi har udsendt en foreløbig vejledning om kryptering af emails fra 1.1.2019 og arbejder videre med sagen. 
Cybersikkerhed og -trusler optager os meget, og vi har deltager i møder i en række relevante fra om emnet, 
Vi hører gerne input og erfaringer fra medlemsforeningerne om krytering af emails og om cybersikkerhed.   

Vi arbejder fortsat på en vejledning til antenneforeningerne om nye LER-regler og gravearbejde. 

Efter vores møde med FDAs FU har vi sammen fået tilrettelagt et møde med Fibia’s direktion  for at høre om 
deres planer for udbygning af næsten gratis fiber for 4,6 mia. kr. i de næste 5 år. Mødet fandt sted den 14.1. 
2019. 40 repræsentanter for 19 antenneforeninger særligt på Sjælland deltog i et møde om Fibia den 
16.1.2019. 
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Vi medvirker en arbejdsgruppe i Erhvervsministeriet om Internetdagen m.m. Samt en gruppe under 
Erhvervsstyrelsen om telesttistik.  

Vi deltager regelmæsdigt i møder i Dansk Selskab for Ophavsret, hvor vi bliver opdateret om  det sidste nye 
på området, herunder ikke mindst de mange ophavsretslige tiltag på EU-området. Vi deltog i 75 års 
jubilæumsmødet i UBVA (Udvalget til beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde), der også har inviteret vore 
medlemmer til gratis kursus i ophavsret. 

Vi har vejledt flere foreninger om konkrete driftsspørgsmål, bl.a. vedr. regnskaber, moms, Copydan og 
ensidige ændringer i betalingsfrist fra en leverandør. En forening har fået assistance til en sag med et 
medlem, der kører i Teleankenævnet. 

SAM-udvalget har også i år udsendt nye satser for forskellige tilskud og fradrag for 2019. 

 

3.   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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