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  The Danish Cable Television Association   
    

3. maj 2019 
  
Kære   Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse 

Udvalgsmedlemmer i A2012 
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012 

 
 
Endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 11.5.2019 kl. 10.00 – 16.00  
 
Sted:  Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense. 
 
Deltagere:  Bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger og medlemmer af A2012’s udvalg. 

Repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Tidsplan  
Lørdag:  09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt. 
 10.00: Mødestart. Isvand på borde. Strøm til pc. PC og projektor til indlæg. Fri internet. 
 12.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl. 
 12.45: Mødet fortsætter. 
 14.30: Kaffe/te med sødt og frisk frugt. 
 16.00: Mødet afsluttes. 
 
Fælles  
kørsel: Vi anbefaler, at man østfra aftaler fælles kørsel fra f.eks. Slagelse eller Korsør.  
 Vestfra måske fra Vejle eller Middelfart. 
 Det er hyggeligt at tale sammen i bilen – og så sparer man omkostninger. 
 Deltagerliste udsendes tirsdag før mødet. Kontakt kolleger om fælles kørsel.  
 
Dagsorden 
Lørdag: 10.00: Formanden byder velkommen 
 Bernt Freiberg. 
 

10.05-11.20: Grænseløst tv og internet med Remote Phy 
Streaming af tv er en del af fremtiden. Derfor er sikkert internet med stor kapacitet et must. 
Engang var antenneforeningernes aktiviteter låst fast til vores geografiske områder. For 7 år siden 
etableredes i A2012-regi en fiberring, så tv-signaler kan leveres til andre antenneforeninger eller 
geografiske områder. Ny teknik – Remote Phy – muliggør nu, at antenneforeninger lige som distri-
butører, både kan levere både tv og internet til andre foreninger og andre områder end deres eget. 
Også via fiber. Vi får en indføring i RPHY-teknikken og de seneste praktiske erfaringer. Samt erfa-
ringer med DOCSIS 3.1. 
Oplæg ved Tage Lauritsen, Tune Kabelnet og fmd. for Teknisk Udvalg i A2012. 
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Antenneforeningerne og fremtiden: Udviklingsmuligheder i et turbulent marked 
Som oplæg til diskussion på repræsentantskabsmødet den 26.1.2019 havde Bent Hørby, Middelfart 
Antenneforening, udarbejdet et diskussionsoplæg, som det aftaltes, at FU skulle arbejde videre 
med og kommentere skriftligt. Kommenteret oplæg er udsendt med indkaldelsen og vedhæftes på 
ny. 

  Tage Lauritsen, fmd. for Teknisk Udvalg i A2012.  
 

Hvordan ser myndighederne på antenneforeningerne? 
 Erhvervsstyrelsen har i december 2018 udarbejdet en rapport, Den geografiske udvikling på bred-
båndsmarkedet. Særligt kapitel 3 er interessant for antenneforeningerne, fordi der her tages stil-
ling til, om antenneforeningerne administrativt og i relation til Teleloven skal betragtes som er-
hvervsdrivende eller slutbrugere. FU har behandlet og udtalt sig om sagen. Rapporten blev udsendt 
med indkaldelsen og vedhæftes på ny i en markup-udgave (gul markering) sammen med A2012s 
udtalelse om rapporten. 
Poul Juul, næstformand i A2012. 

   
  11.30-12.00: Ny udbyder på bredbåndsmarkedet hos TDC/YouSee-kunder: Fastspeed 
  Se også omtale i A2012 News 4-2019.   

 Niels Breining og Freddie Fjeldsted, hhv. tidligere adm. direktør og tidligere salgsdirektør hos You-
See, præsenterer Fastspeed. 
Mødeleder: Bernt Freiberg. 

 
12.00-12.45: Frokostpause 

 
12.45-14.15: Efter medieforliget: Public Service og andet fra DR og TV2 nu og fremover 
Vi har inviteret repræsentanter for DR og TV 2 til at fortælle os om, hvad antenneforeningerne kan 
forvente at kunne distribuere fremover. Hvad som Flow-tv? Hvad som Streaming? DR og TV2 re-
præsenterer tilsammen ca. 80% af det tv, danskerne ser og er grundstammen i alle antennefore-
ningers udbud. 
Digital chef Michael Arreboe, DR. 
Salgsdirektør Steen Keldskov Andersen og rådgiver Bo Bergstedt, TV2. 
Mødeleder: Bernt Freiberg.  
 
14.15-14.30: Kaffepause 
 
14.30-16.00: Repræsentantskabsmøde 
 
Foreløbig dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og sekretær 

FU foreslår Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, som dirigent og Pia Kolle, Glenten, som 
sekretær. Der udarbejdes et beslutningsreferat.  
  

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 26.1.2019   
Udsendt med News 4-2019 den 1.2.2019. 

 
 
 
 

3. Siden sidst ved formanden 
Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde er udsendt i News 8-2019 den 
3.5.2019 sammen med denne endelige dagsorden. 
Bernt Freiberg. 

http://a2012.dk/wp-content/uploads/2019/02/A2012%20News%204-2019%20Repr.%20ref.%20El-afgift%20Hybrid%20bredb%C3%A5nd%20Fastspeed%20Xee%20reklameafbrydelser%20Opdatering%2001022019.pdf
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4.  Rapporter fra udvalgene 

- Forhandlingsudvalget, FOHU, herunder forholdet til Copydan.  
Udvalgsformand Søren Skaarup, Glenten. 
 

- Teknisk udvalg, TU.  
Udvalgsformand Tage Lauritsen, Tune. 
 

- Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.  
Udvalgsformand Carsten Pedersen, Nyraad. 
 

- Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden. 
Udvalgsformand Poul Juul, Fredensborg. 
 

5.  Digital sikkerhed 
 Stadig flere og mere aggressive hackerangreb gør det nødvendigt at indtænke digital sikkerhed 
i både vores driftsanlæg, i administrative systemer og medlemmernes internetbrug. Kan vi 
gøre noget i fællesskab – i givet fald hvad?   

  Oplæg ved Bernt Freiberg og FU-medlem Carsten Pedersen. 
 

6.  Behandling af indkomne forslag 
6.1. 3- eller 5-pakke-struktur for flow-tv 

Formand Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, har stillet følgende meget centrale spørgsmål, 
som en repræsentant for Glenten vil besvare: 

”Det kunne være rigtig interessant af høre fra Glenten, hvilken betydning det har haft for tv-
pakkefordelingen, at Glenten droppede 5-pakkestrukturen til fordel for den nye 3-pakke 
struktur. Med særligt fokus på hvad de medlemmer, der før havde Sports-/Familiepakken, har 
foretaget af valg. 

 Kan de alle leve med det udvidede udvalg i Mellempakken? 
 Eller har de være tvunget til at vælge fuldpakken i stedet? (25% af Vindinges  medlemmer 

har i dag enten Sports- eller Familiepakken). 
 Hvilken indflydelse har det haft på prisen på Mellempakken? 
 Hvilken indflydelse har det haft på prisen på Fuldpakken? 
 Hvilke fordele har man opnået ved at gå til 3-pakkestruktur? (F.eks aftale om TV2 Play på 

gunstige betingelser), som ikke er mulige, hvis vi ønsker at fortsætte 5-pakkestrukturen? 
 Hvilke ulemper har vist sig ved at gå til 3-pakkestruktur. 
 Hvordan ligger priserne i forhold til levering af en 3-pakkestruktur fra f.eks. Stofa eller 

YouSee.” 
 

6.2. Digitale/virtuelle/telefoniske ERFA-grupper? 

FU har i A2012 News 5-2019 pkt. 4 bedt antenneforeningerne melde ind med emner, man 
gerne vil drøfte med andre antenneforeninger.  

Kunne der være interesse for etablering at digitale/virtuelle/telefoniske ERFA-grupper om be-
stemte emner, f.eks. regnskab, rekruttering af ny formand/nye bestyrelsesmedlemmer?  
Poul Juul, næstformand i A2012. 

 
7.  Godkendelse af budget for 2019 

Foreløbigt budget blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 26.1.2019.  
Revideret budget for 2019 fremlægges på mødet til godkendelse. 
Bernt Freiberg. 

 
8. Fastsættelse af dato for de næste møder   

Forslag:   Lørdag den 5.10.2019 med middag fredag den 4.10. kl. 19. 

http://a2012.dk/wp-content/uploads/2019/03/A2012%20News%205-2019%208.3.2019%20Nulangivelse%20eindkomst%20DIFO%20DR%20TV2%20ANGACOM%20WiFi%20Udmeldelsesgebyr.pdf
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  Lørdag den 25.1.2020. 
 

9. Eventuelt.  

  
Tilmelding:  Snarest og senest mandag den 6.5.2019 kl. 10.00 her.   
   Der udsendes tirsdag deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.  
   
Deltager- 
pris:  Møde lørdag: Uændret 595 kr. inkl. moms og opkræves til vedkommende forening.  

Tilmelding er bindende.  
 
Repræsentant- 
skabsmed- 
lemmer:  Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant. Meddelelse om dette 

sendes til fu@a2012.dk.   

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer: Repræsentantskabet sammensættes af 
repræsentanter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 
tilslutninger kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 til-
slutninger kan, hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af 
repræsentantskabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentan-
ter til repræsentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte 
sit/sine medlem(mer) af repræsentantskabet.  

Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne 
til mødet!  

  
Vi glæder os til at mødes med jer til en god ”antennedag”.  

   
Med venlig hilsen fra FU  
  
Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 

bf@a2012.dk, 44402012           pj@a2012.dk, 44402012          tl@a2012.dk, 44402012       cp@a2012.dk, 44402012 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk  

  

https://a2012.nemtilmeld.dk/15/

