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 Den 4.9.2019 

 
 

News nr. 12–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

 

1. Indbydelse til A2012 repræsentantskabsmøde fr. 4. - lø.5.10.2019 
Fredag den 4.10. er der check-in på hotellet fra kl. 16. Fredag kl. 19 er der lige som sidste år en uformel, fælles 
middag for tilmeldte deltagere. 

Lørdag den 5.10. kl. 10-16 afvikles repræsentantskabsmødet. Som vi plejer, afholdes middag og møder på 
Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense. FU glæder sig til som sidste år at deltage i en hyggelig 
fredag aften sammen med jer – og som vi også plejer – et produktivt repræsentantskabsmøde. 

Indkaldelse med foreløbig dagsorden vedhæftes. 

 

 

 

 

 

2. A2012 vandt i Teleankenævnet (TAN) for Hashøjnet 
Efter en meget langvarig og besværlig procedure, der startede i 2017, fik vi en positiv afgørelse i juni 2019. 
Sagen drejer sig i korthed om et medlem af Hashøjnet, der klagede til TAN, fordi hun var blevet ekskluderet 
pga. manglende betaling for en internetydelse, men dermed samtidig blev afskåret fra at modtage tv.  

TAN er formelt et af mange forbrugerklagenævn, der med en landsdommer som formand og repræsentanter 
fra telebranchen og Tænk, skal forsvare forbrugernes interesser. Det ser det troskyldigt ud. Men det skulle 
vise sig at være et tungt organ at danse med. Vi er i de forgangne 1½ år blevet kørt rundt i den juridiske 
vridemaskine, fordi TANs sekretariat slet ikke har kendskab til eller forståelse for, at der er forskel på en 
brugerejet og -drevet antenneforening og en kommerciel leverandør.  

Kun fordi A2012 har adgang til kvalificeret juridisk hjælp til fine priser, har det – foruden 
en masse ikke-betalt fritidsarbejde fra antenneforeningens bestyrelse og A2012’s FU –
kun kostet os ca. 10.000 kr. Skulle vi have betalt markedsprisen for advokatbistand, havde 
regningen nok været på 30-40.000 kr. Hertil kommer, at hvis vi have tabt sagen, kunne vi 
blive pålagt gebyr til TAN på op til 25.000 kr. Dette kan et kværulantisk medlem altså 
afstedkomme for et klagesagsgebyr på kun 150 kr.  

Det er selvsagt en uacceptabel retstilstand for enhver antenneforening, at skulle være udsat for denne risiko. 
Derfor arbejder FU med forslag til, hvordan vi kan undgå sådanne sager i fremtiden. Det kommer op på re-
præsentantskabsmødet den 5.10.2019.  

TANs afgørelse vedhæftes til orientering – samt skræk og advarsel.  
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3. Ny lovgivning om Ledningsejerregistret – LER. Høringssvar fra A2012. 
Der skal igen ændres på LER-lovgivningen. Lidt ondt sagt er det et af de områder, 
hvor statsadministrationen  er gået digitalt amok. Mens A2012 ser positivt på LERs 
aktiviteter for at begrænse kabelskaber, kan især mindre og mellemstore antenneforeninger slet ikke leve 
op til de nye krav som f.eks: svar på LER-henvendelser på 2 timer, svar i digitale systemer og nøjagtige 
angivelse af kablernes placering, også for kabler nedgravet for 40-50 år siden. 

I vores høringssvar har A2012 fremhævet, at selv om LERs aktiviteter er nyttige, 
også for antenneforeningerne, må det ikke blive en konsekvens af LER-lovgivnin-
gen, at antenneforeningernes virksomhed umuliggøres eller bliver så meget 
fordyret eller besværligt, at der ikke kan opretholdes for mindre og små antenne-

foreninger, der er ledet og drevet af ikke frivillige, der ikke er fagfolk. 

A2012s udtalelse vedhæftes (2 pdf-filer).   

  

4. Bestyrelsesansvar – meget risikabelt uden forsikring 
Så er det skåret ud i pap igen: Bestyrelsesmedlemmer uden ansvarsforsikring lever livet farligt.  

En nyere dom fra Østre Landsret blev et skrækscenarie for bestyrelsen i den tidligere Amagerbank. De blev 
frifundet for ansvar i byretten. Men landsretten fastsatte deres ansvar til 225 mio. kr. at 
betale i fællesskab (solidarisk = man henter pengene der, hvor der er nogen penge at 
hente). Med renter og omkostninger løber det op i 335 mio. kr. 

Flere bestyrelsesmedlemmer i banken har oplyst, at de af bestyrelsesformanden, der var 
advokat, var blevet oplyst om, at en ansvarsforsikring var overflødig. Blandt andre en 
tidligere borgmester, hvis eneste chance for ikke at blive blanket totalt af, er anke til 
Højesteret, som jo slet ikke er gratis.  

Der er lejlighedsvis andre domme om bestyrelsesansvar i frivillige foreninger. Nogle fører 
til frifindelse, andre til ansvar. 

Heldigvis har både A2012 og de fleste antenneforeninger en bestyrelsesansvarsforsikring, som vi kan levere 
for kun 800 kr. om året for hele bestyrelsen. Se mere på http://a2012.dk/forsikring/. 

 

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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