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 Den 26.1.2019 

 

News nr. 3–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

A2012 Repræsentantskabsmøde lørdag den 26.1.2019 
Dagen startede med præsentation og diskussion af Kulturministeriets nyeste publikation ”Streaming 2018”, 
udkommet for få dage siden og udsendt til alle (https://slks.dk/index.php?id=38961). Den bekræftede 
mange kendte tendenser: Unge og yngre bruger streaming ganske meget, og ældre kommer efterhånden 
med. Forbruget af tv-streaming er stadig stigende, mens forbruget af flow-tv falder.  

Herefter var der en grundig diskussion af emnet: ”Antenneforeningerne og fremtiden: Udviklingsmulighe-
der i et turbulent marked”. Et diskussionsoplæg var udsendt. FU arbejder videre på at besvare mange rejste 
spørgsmål og at fremlægge flere facts til fortsat diskussion på repræsentantskabsmødet den 11.5.2019. 

Debatten understregede enighed om, at antenneforeningerne er ved at skifte karakter til at være internet-
foreninger, fordi medlemmernes forbrug af bredbånd styrer vores udbygning og investeringer. Vores mål er 
ikke at udbyde 300 eller 500 MB eller Gigabit-internet, men at sørge for, at der altid er rigeligt med 
bredbåndskapacitet i forhold til, hvad medlemmerne ønsker og har behov for.   

Den tekniske diskussion blev udsat til repræsentantskabsmødet 11.5.2019. 

A2012’s årsregnskab for 2018 med blank revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt. Det samme blev 
budget for 2019 og uændret kontingent for 2019: 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen pr. år ekskl. moms.  
FU gennemarbejder til næste repræsentantskabsmøde budgettet for at skabe en langsigtet, stabil økonomi. 

Poul Juul og Tage Lauritsen blev genvalgt til FU for 2 år med funktion af hhv. næstformand og sekretær. 

Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, og Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, blev genvalgt 
som kritiske revisorer for 1 år.   

Kommende repræsentantskabsmøder blev fastsat til: 

- Lørdag den 11.5.2019 
- Lørdag den 5.10.2019 med middag fredag den 4.10. kl. 19.  
- Lørdag den 25.1.2020. 

 

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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