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 Den 1.11.2019 

 
 

News nr. 17-2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 

Konflikten mellem YouSee og Discovery – Tilbud fra A2012 
Se først A2012’s analyse i News 15-2019. 

YouSee har 29.10.2019 til ”sine” foreninger udsendt en redegørelse, hvor direktør Jacob Mortensen oplyser, 
at YouSee kæmper mod, at dyre sportsrettigheder bruges som løftestang for en masse ligegyldigt indhold. 
Det er en kamp alle antenneforeninger kan være med i. Samtidig oplyser han, at YouSee fortsat forhandler 
med Discovery for at sikre, at bl.a. herrefodboldslandsholdet fortsat bliver en del af YouSee’s udbud.   

Discovery Networks holdt den 31.10.2019 et informationsmøde i Odense, hvor A2012 deltog. Adm. dir. Chri-
stian Kemp redegjorde for et aparte forhandlingsforløb med YouSee. Han slog fast, at hvis Discovery alene 
havde været en lokal, dansk ”spiller” på markedet, ville den økonomiske øretæve fra YouSee have lukket 
firmaet. Men Discovery er et internationalt firma i 180 lande, og firmaet har kræfter og vilje til kæmpe for sin 
plads på markedet, og vil fortsat levere flow-tv til de andre distributører, Stofa, Boxer, Waoo, A2012 m.fl. 
samt levere Dplay. Kemp så gerne en fremtid, hvor alle faste tv-pakker blev afskaffet, så enhver selv kan 
vælge de kanaler, de ønsker. Et forslag fra salen om færre tv-kanaler med mere indhold så Kemp positivt på, 
f.eks. ved at alle tv-producenter sammen gennemførte en sådan ”øvelse”.   

A2012 foreslog efter mødet Discovery at levere Dplay streaming til gode priser til alle A2012’s medlemsfore-
ninger, hvilket vil give YouSee-foreningerne mulighed for at tilbyde deres medlemmer de kanaler, som You-
See har valgt fra. Vi afventer svar fra Discovery.   

FDA har i den forløbne uge afholdt en række møder landet over, hvor man også har indbudt andre end FDAs 
medlemmer, herunder medlemmer af A2012. Det er et prisværdigt initiativ, som A2012 gerne havde deltaget 
i, men vi blev ikke indbudt. Vi har derimod haft lejlighed til efterfølgende at vurdere det materiale, FDA har 
fremlagt på møderne. Det har efter vores opfattelse karakter af en øvelse i ”skrivebordsjura”, hvor FDA har 
skitseret en række muligheder for at antenneforeningerne kan opsige eller genforhandle deres forsyningsaf-
taler, når eller hvis Discoverys kanaler, hvad vi endnu ikke kan være sikre på, forsvinder fra YouSee’s program-
pakker den 1.1.2020. Når vi kalder det ”skrivebordsjura”, er det fordi man skitserer en række muligheder, 
som man hverken ved eller kan vide vil fungere i virkeligheden. FDA går så langt, at man påberåber sig 
Aftalelovens § 36, ”tåbeparagraffen”, som begrundelse. FDAs analyse holder næppe i byretten. 

De aftaler A2012 selv indgår med programleverandører indeholder en liste over konkrete programmer og 
pakker. I modsætning hertil indeholder de forsyningsaftaler med YouSee, A2012 har set, ikke sådanne garan-
tier. Det er derfor tvivlsomt, om der foreligger et grundlag for at gøre juridiske indsigelse. Opstillet lidt skarpt 
kan man sige, at YouSee-foreningerne i mange år har forladt sig på og levet med, at programsammensætnin-
gen afgøres i YouSee’s direktion. Derfor er det mere end tvivlsomt, om man, hvis enkelte programmer for-
svinder, kan bruge det som begrundelse for at opsige en kontrakt i utide. Vi regner også med, at YouSee vil 
have en domstolsprøvelse af evt. opsigelser i utide. Det løser ikke problemerne pr. 1.1.2020.   

Tilbud fra A2012 til alle medlemsforeninger, der har forsyningsaftale med YouSee:  
Få en konkret og individuel vurdering af jeres YouSee-kontrakt – helt gratis. 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
http://a2012.dk/wp-content/uploads/2019/10/A2012%20News%2015-2019%20Repr.%20ref.%20YouSee-Discovery%20IFA%2011102019.pdf
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A2012 anser YouSee-Discovery konflikten for særdeles betydningsfuld og principiel, og derfor har FU beslut-
tet, at vi uden omkostninger for den enkelte medlemsforening, vil tilbyde en konkret juridisk gennemgang af 
medlemsforeningens forsyningsaftale med YouSee med henblik på at give en konkret, individuel vurdering 
af, om foreningen har mulighed for at påberåbe sig aftalebrud og derfor kan udtræde at kontrakten, opsige 
den i utide, forlange den genforhandlet eller forlange prisen nedsat.  

Send en pdf-kopi af kontrakten (scannet) til info@a2012.dk sammen med de konkrete spørgsmål, foreningen 
ønsker undersøgt. Så får I et svar. 

Hvis der viser sig et mønster, kan det give anledning til, at A2012 tager forhandlingskontakt med YouSee 
og/eller Discovery om sagens principielle aspekter.              

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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