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 Den 5.4.2019 

 

News nr. 7–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 11.5.2019 
Vi udsender vedhæftet indkaldelse til det måske mest spændende og relevante repræsentantskabsmøde, vi 
har haft. Erfaringer med den nyeste teknik, RPHY og DOCSIS 3.1 fremlægges. Der orienteres om nye 
perspektiver i Erhvervsstyrelsens syn på antenneforeninger, og vi fortsætter med diskussion af antennefore-
ningernes tekniske muligheder i fremtiden. Fastspeed præsenterer, hvordan de kan levere bredbånd til med-
lemmer, der ellers har TDC/YouSee som leverandør. DR og TV2 orienterer om, hvad de vil levere til os og 
vores medlemmer, når tågerne er lettet efter det smalle, tumultagtige medieforlig mellem regeringen og DF.  

Disse og mange andre informationer giver et nyt og bedre grundlag for de beslutninger, der skal træffes i 
antenneforeningernes bestyrelser. Så vi håber at se mange deltagere. 

Tilmelding her.    

Husk muligheden for samkørsel. Det er sjovere og billigere.  

  

2. 1,2 mio. kr. – første bøde fra Datatilsynet for overtrædelse af GDPR 
Taxa 4x35 fik den første større bøde for overtrædelse af reglerne for 
persondatabeskyttelse. Læs mere om  sagen på Datatilsynets hjemmeside.   

Vi regner med, at alle antenneforeninger har fået igangsat de basale og 
nødvendige tiltag for at leve op til GDPR, ellers se A2012 News 5-2018.  

Det som bøden minder os om er: 

- Der skal være et sagligt formål med at gemme persondata, også ikke-følsomme data som navn og 
telefonnummer. 

- Der skal være fastsatte og dokumenterbare procedurer for sletning af persondate, som der ikke mere 
er et sagligt formål for at opbevare. 

Vi følger fortsat sagen og arbejder i FU videre med GDPR, og vi melder ud, når vi har flere anbefalinger. 

 

3. ANGACOM ti. 4. – to. 6.6.2019 
Se mere på http://www.angacom.de/en.html  

Der er nu tilmeldt 500 udstillere. Næsten halvdelen af deltagerne kommer 
fra andre lande end Tyskland. Fra 78 lande. 170 indledere taler ved 4 
konferencer. Mange danske antenneforeningsbestyrelsen deltager.   
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4. Copyright på billeder på internetsider m.m. 
A2012 henleder opmærksomheden på, at man på hjemmesider kun må bruge billeder, fotos eller andre illu-
strationer, som man har fået ret til at bruge. F.eks. ved at lave en aftale med fotografen/rettighedshaveren. 
Prisen på uautoriseret brug af billeder kan nemt blive en regning på 3-5.000 kr. Dansk Journalistforbund har 
en meget effektiv forretning, der indkasserer sådanne beløb, som domstolene nemt giver det grønne 
stempel.   

Der findes på nettet særlige sider, hvor man kan søge og downloade illustrations- og 
billedmateriale, der må bruges gratis til ikke-kommercielt brug. F.eks. angiver 
https://pixabay.com/da, at man i sit ”generøse fællesskab” deler 1,6 mio. billeder. En 
anden mulighed er https://creativecommons.org. Eller søg på Google efter billeder, som 
er gratis at bruge.  

Der findes også hjemmesider, hvor man for rimelige beløb kan få lov at bruge billeder.  

A2012 gør sig umage med på vores hjemmeside og i News kun at bruge ”frie” illustrationer eller billeder, vi 
selv har rettigheder til.  

 
5. Kalender for 2019 – vigtige datoer for antenneforeninger og bestyrelser 
Lørdag den 11.5.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense. 

Tirsdag den 4.6. – torsdag den 6.6.2019: ANGACOM, Köln. 

Torsdag den 5.9.2019 kl. 9-16.30: Internetdagen 2019, Tivoli Hotel, København. Deltagelse er gratis. 

Fredag den 6.9. – onsdag den 11.9.2019: IFA Berlin 2019.  

Lørdag den 5.10.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense med forudgående uformel middag 
fredag den 4.10.2019 kl. 19.00. 

 

6. 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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