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 Den 24.5.2019 

 
 

News nr. 9–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 11.5.2019 
Allerede samme aften kunne vi levere et kort referat, se stadig på: http://a2012.dk/ 

Vi udsender vedhæftet godkendt referat af det mest spændende og relevante repræsentantskabsmøde i 
A2012’s historie. Erfaringer med den nyeste teknik, RPhy og DOCSIS 3.1. Diskussion af antenneforeningernes 
tekniske muligheder i fremtiden. Fastspeeds nye supertilbud på 1.000 MBit/s for 249 kr. kr. om måneden. 
Glentens erfaringer med skift fra 5 til 3 tv-pakker. Samt DR´s og TV2´s orientering om, hvad de vil levere til 
os og vores medlemmer de kommende år. 

Følgende præsentationer vedhæftes. Benyt muligheden for at gennemgå indholdet på bestyrelsens næste 
møde: 

 Remote Phy, de nyeste erfaringer med ny teknik og DOCSIS 3.1. 
 Svar på spørgsmål fra Stofa-foreningen Middelfart AF om fremtidens tekniske udfordringer. 
 Fastspeeds supertilbud på bredbånd. 
 DR’s planer for fremtiden: Fra 6 til 3 flow-tv-kanaler fra 2020 – og masser af nye digitale tilbud. 
 TV2’s planer for fremtiden: Fortsat 6 flow-tv-kanaler, men masser af digitale tilbud.  

Det kunne se ud som om Danmark er et af de lande i hele verden, som er længst fremme med over-
gang fra flow-tv til streaming. En udfordring til de store og dyre tv-pakker. Fordi vi har masser af godt 
bredbånd.    

 Glentens erfaringer med skift fra 5 til 3 tv-pakker.   

Præsentationer vedhæftes kun til medlemmer af A2012. 

Sæt kryds i kalenderen nu: Næste repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 5.10.2019 kl. 10-16 med 
forudgående uformel, fælles middag fredag den 4.10.2019 kl. 19. 

 

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. 

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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