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 Den 27.9.2019 

 
 

News nr. 14–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

 

1. Husk tilmelding til repræsentantskabsmøde fr. 4.- lø. 5.10.2019 
Tilmeld dig på dette link senest mandag den 30.9.2019 kl. 10.00: https://a2012.nemtilmeld.dk/17/  

 
2. Endelig dagsorden for A2012 repr. møde fr. 4. - lø.5.10.2019 
Indkaldelse med endelig dagsorden vedhæftes.  

 
3. Velkommen i A2012 
Hvad er A2012? Hvad står A2012 for? Det har flere spurgt os om.         
Du kan se FUs svar i vedhæftede info-side.  

Send den gerne til andre antenneforeninger, du kender. Bemærk at 
medlemskab frem til 1.1.2020 er gratis for nye medlemmer.  

  

4. Siden sidst: Hvad er sket i A2012 siden repr. mødet 11.5.2019  
Et FU-medlem deltog i ANGACOM i Köln 4.-6.6. Hele FU deltog i IFA Berlin i sep. 
2019. Et sikkert udbytte ved disse messer er samtaler med de mange andre 
deltagere fra danske antenneforeninger og leverandørfirmaer. Vi udsender snart 
rapport om IFA 2019.  

I juni var der intensive forhandlinger med Fastspeed. Ved et godt samarbejde fik 
vi deres vilkår for antenneforeninger gjort klarere og for disses medlemmer 

meget bedre. Samarbejdet med Fastspeed har til formål at styrke konkurrencen. Det er et vigtigt mål.  

Vi vandt en sag ved Teleankenævnet. Sagen og dens konsekvenser er beskrevet i News 12-2019 og kommer 
op på repræsentantskabsmødet.  

Hele FU deltog i Internetdagen den 6.9., som vi også er med til at tilrettelægge. Formanden har den 10.9. 
deltaget i en konference på Christiansborg om at fremme dansk indholdsproduktion til tv. Meget snak, få 
resultater. Der skal tages bedre fat på de amerikanske mediegiganter.  

A2012 er meget aktiv i Fagligt Netværk, der er et branchefælles samarbejde til at fremme standarder og 
normer for netværk. Vi har udsendt invitation fra Teledan-Witronic til tekniske inspirationsseminarer i 
september hhv. Vordingborg og Fredericia, hvor en række firmaer fremlagde deres produkter og planer. FU 
deltog i møderne. 

Vi har afgivet høringssvar til LER-lovgivningen og særligt talt for hensyn til mindre antenneforeninger.  

Et medlem af FU har deltaget i både YouSee-informationsmøder og Stofa-dagen. 
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Vi har arbejdet meget med og deltaget i en del møder om digital sikkerhed, som vi regner med at informere 
mere om på et senere repræsentantskabsmøde.  

Vi har skiftet bank og sikret en bedr placering af vores aktiver, så vi ikke skal betale så mange negative renter.  

Gennem disse aktiviteter holder FU sig på alle medlemsforeningers vegne orienteret om, hvad der sker i 
vores branche. Hermed har vi også skabt det store overblik, der gør det muligt for os, at forholde os til og 
rådgive om de udfordringer, antenneforeninger står for. Vi har udsendt 6 udgaver af News og holdt 10 FU-
telefonmøder på 1-1½ timer pr. gang. Alligevel er det lykkedes for os, at holde lav profil i sommertiden fra 
ultimo juni til ultimo august, hvor vi fortsat har fulgt udviklingen, men ikke gjort så meget .  

Der foregår også mange aktiviteter i vores 4 udvalg: forhandlingsudvalget, teknisk udvalg, SAM-udvalget og 
informationsudvalget. Disse bliver rapporteret direkte på repræsentantskabsmødet, jf. dagsordenen.    

 

5. BBC lukker tekst-tv 1.1.2020 
Det sker efter 45 års drift. DR prøvede i 2018 at lukke tekst-tv, men fik nej fra 
Kulturministeriet. Det er i Public Service-kontrakten fastsat, at DR først må slukke 
tekst-tv efter 2023, medmindre de inden da får politisk accept. 

 

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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