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 Den 20.12.2019 

 
 

News nr. 20-2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1.  Velkommen til repræsentantskabsmøde i A2012 lø. 25.1.2020 
Hovedemnet bliver cybersikkerhed, som vi i alle antenneforeninger skal forholde os meget mere aktivt til. 
Udover rapporter fra Forretningsudvalget, Forhandlingsudvalget, Skatte-, afgifts- og momsudvalget, 
Teknisk udvalg og Informationsudvalget skal vi behandle forslag til ændring af vedtægterne, regnskab 2019, 
budget 2020 samt valg af formand, medlem af forretningsudvalget og ny kritisk revisor. 
Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding kan allerede ske nu 
til: https://a2012.nemtilmeld.dk/18.  
Der vedhæftes: 

- Indkaldelse 20.12.2019 med foreløbig dagsorden og 2 bilag: 
- FUs oplæg dec 2019 om cybersikkerhed 
- Artikel om krav til cybersikkerhed i staten fra 1.1.2020. 

 

2.  A2012 forsikringer 2020 
Bestyrelsesansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring til de meget lave præmie af hhv. 800 kr. og 
125 kr. årligt fortsætter i 2020 for alle medlemsforeninger, som ikke har afbestilt forsikringen. Beløbene 
opkræves omkring 1.2.2020. Se mere på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 
 

3.  Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent 
Omkring den 10.1.2020 udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens 
bestyrelsesmedlemmer til den enkelte forening med anmodning om opdatering. 
På basis af antallet af medlemmer i foreningen, opkræves kontingent for 2020 omkring den 1.2. Kontingentet 
foreslås fastsat uændret for 2020, se nærmere i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.  
 

4.  Kørsels- og rejsegodtgørelse 2020 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk at kilometer-
godtgørelsen er nedsat fra 3,54 kr. til 3,52 kr. pr. km.  
Der vedhæftes også er opdateret skema til afregning af kørselsgodtgørelse. Hvis foreningen allerede har et 
tilpasset skema, skal man blot ændre satsen for kørselsgodtgørelse.  
Både skema og dokument bliver lagt på A2012’s hjemmeside.  
Når man følger A2012’s vejledning og skema, får man sikkerhed for, at udbetalingen er skattefri. 
 

5.  Godtgørelser til ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og 
hjælpere 2020 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk, at de faste 
godtgørelser er fastsat uændret i forhold til 2019. Dokumentet bliver lagt på A2012’s hjemmeside. Når man 
følger A2012’s vejledning, får man sikkerhed for, at udbetalingen er skattefri. 
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6.  Fradrag for el-afgifter 2020 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes.  
Dokument bliver lagt på A2012’s hjemmeside. Hvis foreningen har ekstern regnskabsassistance eller revisor, 
så husk at gøre dem opmærksom på dette fradrag, der afregnes sammen med momsen. 
 

7.  Fradrag for udgifter til tilslutning til bredbånd (Bolig Job ordningen) 
SAM-udvalget har udarbejdet en ny vejledning med 2020-satserne. Den vedhæftes. Husk i antenneforenin-
gens markedsføring at gøre opmærksom på, at tilslutningsafgiften som anført kan fratrækkes i det nye 
medlems skatteregnskab. Dokumentet bliver lagt på A2012’s hjemmeside.  
 

8.  Er du det nye medlem af Skat-, Afgift- og Momsudvalget (SAM)? 
Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, har i mange år været et vellidt og aktivt medlem af SAM-
udvalget. Han må nu trække sig af helbredsmæssige grunde.  

Vi søger derfor et nyt medlem af udvalget, som har kompetencer inden for udvalgets arbejdsområde. Måske 
som revisor, advokat, bankansat eller aktiv eller tidligere medarbejder hos Skat.  

Se mere om udvalgets opgaver og sammensætning på http://a2012.dk/skatte-afgifts-og-momsudvalget/ 

Er du selv interesseret eller har du et forslag, så kontakt udvalgets formand, FU-medlem Carsten Pedersen, 
Nyråd Antenneforening. Tlf. 4088 5510 eller mail: na-formand@nyraad.net.  

 

9.  DR TV: Masser af streaming fra DR fra 2.1.2020 
Som bekendt lukker DRK, DR3 og DR Ultra som flow-tv-kanaler (alm. tv) fra den 2.1.2020, mens DR fortsat 
sender DR1, DR2 og DR Ramasjang. Allerede nu er DR klar med deres nye streamingtjeneste, som man finder 
på www.dr.dk/drtv. Her kan man vælge alle DRs programmer og se dem, når man vil, som streaming via 
internettet. Både på pc, laptop, desktop, smartphone og iPhone. Prøv det, der er en kæmpe oase af tv. Og 
det koster gratis. Hvis man har et smart-tv, der er forbundet til internettet (med wifi eller kabel), kan man 
vælge program fra sin smartphone og ”caste” det til sit tv. Lige som man kan vælge undertekster eller oplæste 
undertekster og spole frem og tilbage. Værd at stifte nærmere bekendtskab med. 
Har du prøvet www.dr.dk/bonanza? Ellers er det absolut også et besøg værd. Her kan du f.eks. finde alle 
Matadorprogrammer, mange julekalendere samt masser af andre gamle DR-udsendelser, som du også kan 
streame, når og hvor du ønsker det. 

 

10.  Husk vedr. Copydan indberetning 
De 3 DR-kanaler, der lukker den 2.1.2020, skal ikke tælles med ved betaling af Copydan-afgifter for 2020, selv 
om de efter de normale regler skal medtages i opgørelsen den 31.12.2019. Foreninger med forsyning fra 
YouSee skal på samme måde heller ikke medtage de 11 Discovery-kanaler i opgørelsen for 2020, selv om man 
stadig har dem den 31.12.2019. Det oplyser YoouSee. 
 

11.  Copydan vil have mere 
Blankmedieordningen er blevet ligegyldig, fordi ingen mere køber blanke VHS-bånd eller blanke CD- eller 
DVD-skiver. Det gør ondt i kassen hos Copydan. Flere betænkninger og udvalgsarbejder fra 2018 har peget 
på, at Copydan bør have afgifter fra harddiske og anden lagringskapaciteter i pc, laptops, mobiltelefoner 
m.m. Copydan mener at have et lovmæssigt krav på kompensation og har sagsøgt staten for en erstatning 
på 600 mio. kr. pga. nøl med den nye afgift. Så vær klar til højere priser på blankmedier. 

En række antenneforeninger har også kunnet se, at tilsvaret til Copydan er faldende på trods af prisstignin-
gerne. Fordi medlemmerne stemmer med fødderne og vælger mindre tv-pakker. Særligt urimelige er de 
såkaldte digitale rettigheder, hvor man betaler igen for streaming af programmer, man allerede har betalt. 
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12. TV fra Sommer OL i Tokyo 2020 
fordeles mellem DR og Discovery 
OL finder sted 24.7.-9.8.2020. For os er det interes-
sant, at der nu er indgået aftale mellem DR og Disco-
very, der fordeler transmissionerne af begivenheder, 
der foregår 8 timer før vores tid – altså ofte ligger om 
natten.  

De to tv-stationer har fordelt aktiviteter og sportsgre-
ne mellem sig.  

Set fra antenneforeningernes synsvinkel er YouSee’s 
mangel på dækning med Discovery interessant. Også 
at TV2 i 2020 er helt fraværende i dækning af OL, selv 
om de lige har lanceret en ny sportskanal, TV2 Sport 
X. 

Udsendelserne fra DR og Discovery bliver fordelt på 
både flow-tv og streaming.  

Recordere.dk har offentliggjort denne liste over forde-
lingen af sportsgrene og andre aktiviteter: 

 

 

 

 

 

 

Se løbende nyheder på www.a2012.dk.     

Med dette News sender FU de bedste hilsner til bestyrelseskolleger i medlemsforeningerne og andre 
læsere med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger 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. 
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