
 
Side 1 af 3 

                            

    
 Den 10.1.2020 

 
 

News nr. 1-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1.  Velkommen til repræsentantskabsmøde i A2012 lø. 25.1.2020 

Vi erindrer om, at vi som hovedemne har 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 vedtægter-
ne, regnskab 2019, budget 2020 samt valg af formand, medlem af forretningsudvalget og ny kritisk revisor. 
Alle bestyrelsesmedlemmer i alle medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding kan ske nu til: 
https://a2012.nemtilmeld.dk/18.  
 
 

2.  Nytårshilsen fra FU: A2012 har rundet de første 7 år 
I december rundede vi som forening de første 7 år. Den 13.12.2012 mødtes en række antenneforeninger, 
bl.a. nogle, der kort forinden var blevet ekskluderet af FDA, til et møde, der resulterede i stiftelsen af A2012. 
Det første vedtægtsforslag er dateret den 20.12.2012.  

Dengang som nu var visionen at skabe en sammenslutning af antenneforeninger, der uden unødigt bureau-
krati og for en meget lav omkostning, kunne være et aktivt forum for antenneforeningernes samarbejde om 
fælles interesser. F.eks. ønskede vi at have et virtuelt kontor for at spare fast husleje, ingen fast ansatte 
medarbejdere, for vi kan godt selv, og ikke så mange fysiske møder som koster tid og penge. Vi ønskede en 
sammenslutning, der hele tiden i sit arbejde fokuserer på: ”Hvad giver værdi for antenneforeningerne og for 
deres medlemmer”. Det er også i dag det spørgsmål, vi ofte stiller os selv i FU, når vi skal prioritere.  

”Barnet”, der dengang som nu er kaldt ”det kompetente alternativ”, har vist sig levedygtigt. Vi får langsomt 
flere medlemmer, vi søger at løse de fælles problemer, vi har i antenneforeningerne i fællesskab, og – vi er 
nødt til at sige det - medlemskabet koster kun en brøkdel af medlemskabet af FDA. 

Medlemmerne i A2012 har tilkendegivet, at de godt vil betale mere, hvis vi kan fastholde A2012’s høje aktivi-
tetsniveau. Tak for tilliden. Måske bliver det nødvendigt en dag. Men vores økonomi er stadig så god, at vi 
kan klare os i mange år endnu med uændret kontingent.  

Der er stadig meget at spare ved være medlem af A2012. Her er et par regneeksempler for 2020 (ekskl. 
moms):: 

- En forening med 500 medlemmer: Kontingent A2012: 1.500 kr.  FDA: 13.100 kr. 
- En forening med 1.500 medlemmer: Kontingent A2012: 4.500 kr.  FDA: 32.100 kr. 
- En forening med 5.000 medlemmer: Kontingent A2012: 15.000 kr. FDA: 65.600 kr.  

A2012 har i sin korte levetid markeret sig på en række punkter, som er væsentlige for antenneforeningerne. 
F.eks. medvirket til nye tekniske retningslinjer gennem Fagligt Netværk, vejledning om GDPR uden at spilde 
en masse tid på møder, kvalificeret skattemæssig, juridisk og teknisk rådgivning og bistand, aktuelle 
nyhedsbreve og en hjemmeside med informationer, forhandlinger med relevante virksomheder og myndig-
heder samt markedets billigste forsikringer. Og så har vi - i modsætning til FDA - muligheden for at indgå 
kollektive aftaler for vores medlemmer.  

I FU takker vi for opbakningen. A2012 lever og har det godt.  
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3.  Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent for 2020 
I dag den 10.1.2020 og måske i morgen udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsfore-
ningen og dens bestyrelsesmedlemmer til den enkelte forening med anmodning om opdatering. Vi vil være 
glade for et hurtigt svar – senest den 20.1.2020. Modtager vi ikke svar retur på denne dato, regner vi med, 
at oplysninger er uændrede.  

På basis af antallet af medlemmer i foreningen, opkræves kontingent for 2020, som det bliver fastsat af 
repræsentantskabet den 25.1.2020, omkring den 1.2.2020. Kontingentet foreslås fastsat uændret for 2020.  

 

4.  Statens bredbåndpulje har i 2019 uddelt 102,6 mio. kr. til kun 3.585 
husstande eller i gennemsnit 28.600 kr. pr. husstand 
Vi har i antenneforeningerne været vandt til at klare os selv og selv skaffe de penge, der skal bruges til at 
trække kabler og etablere hovedstationer, tilslutninger og opgraderinger. Men i de senere år har ”almenvel-
let” eller statskassen spændt et sikkerhedsnet ud for dem, der ikke kan eller vil betale selv. Man kunne godt 
blive lidt sur over denne statslige velvilje, når man har klaret sig selv. Mange af os har betalt mange tusinde 
kroner for selv at få kabler til tv og internet, og vi har endnu vist os i stand til at klare konkurrencen fra el- og 
fiberselskabernes ”gratis” udrulning af fiber, hvor de i mange år har brugt langt over 15 mia. kr. af el-
forbrugernes penge på subsidier til noget, vi andre selv har betalt for.  

Men i stedet vælger vi at glæde os over, at både fiberselskaberne og staten hjælper dem, der ikke kan eller 
vil klare sig selv. Særlig i de tyndt befolkede områder. Senest har TDC også meldt sig på banen med at dele 
gratis fiberforbindelser ud. Det dokumenterer jo klart, at der kan skabes forretning på at uddele forbindelser 
gratis. Fremtiden for os som antenneforeninger må derfor være, at argumentere for, at disse ”gratis” fibernet 
bliver totalt åbne for fri og fuld konkurrence. På denne måde kan vi og andre leverandører også komme ind 
i en ærlig, fri konkurrence om at levere både de bedste og billigste produkter til vores medlemmer – og 
kommende medlemmer. 

”Ingeniøren” leverer et godt overblik over, hvor i landet man har fået hvor meget på dette link. 

 

5. Kæmpebøder og erstatningskrav til dekoderpirater 
En ring af dekoderpirater i sydjylland er blevet brudt, og de skyldige er blevet stillet for Retten i Sønderborg, 
der senest i 2017 har dømt lignende sager. Hovedmanden fik 30 dages fængsel (betinget) samt en bøde på 
450.000 kr. 28 aftagere kræves idømt bøder på hver 15-20.000 kr. afhængig af hvor længe, de har brugt en 
piratdekoder. Hver af dem kan herefter se frem til 
krav fra tv-leverandørerne på 5.500 – 34.000 kr.  

Forbudet mod denne piratvirkomhed fremgår af 
Radio- og fjernsynslovens § 91, se til højre.  

 

6. Udmeldelse af en antenneforening – og skift af tv-pakke 
I anledning af et spørgsmål fra en medlemsforening har FU lavet denne oversigt over regler og muligheder.  

Hovedreglen er, at alle spørgsmål om forholdet mellem et medlem og foreningen fastsættes i foreningens 
vedtægter, der jo skal godkendes af et flertal på generalforsamlingen. Det gælder også regler om og vilkår 
for ind-og udmeldelse. En meget almindelig regel er, at et medlem kan udmelde sig med 3 måneders varsel 
til udgangen af et kalenderår eller regnskabsår (der ofte også er kalenderåret). Udmeldelse skal være fore-
ningen, f.eks. kontoret eller et bestyrelsesmedlem, i hænde senest den 30.9. Udmeldelse skal være skriftlig. 
E-mail bør accepteres. Hvis udmeldelse er modtaget senest den 30.9. kl. 23.59, vil den så have virkning fra 
den 1.1. det følgende år. Hvis meddelelse om udmeldelse er foreningen i hænde den 1.10. eller senere, har 
den virkning fra den 1.1. det næstfølgende år.  
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Der er ingen lovmæssige krav til ind- eller udmeldelse. Når man er medlem, skal man betale det kontingent, 
generalforsamlingen vedtager. Hvis generalforsamlingen har fastsat 600 kr. som kontingent for 2020 forfalder 
dette beløb til betaling, når bestyrelsen opkræver det eller på et tidspunkt, generalforsamling fastsætter. 
Også hvis man skifter tv-pakke, jf. nedenfor, skal dette kontingent betales fuldt ud for hele året. 

Når det derimod drejer sig om den del af kontingentet, som vedrører betaling for tv-signaler, har Folketinget 
fastsat nogle regler, som antenneforeningen også er bundet af. Radio-og fjernsynslovens § 6a siger i stk. 1, 
at ”husstande efter anmodning fritages for … betaling for fælles programforsyning i anlægget.” Det betyder, 
at medlemmet i løbet af foreningsåret skal kunne frasige sig en tv-pakke og naturligvis undgå betalingen 
herfor fremadrettet. Loven henviser vedrørende opsigelsesvarsler i Forbrugeraftaleloven, der i § 28, stk. 1 
siger, at man skal kunne ”opsige en aftale om løbende levering af … tjenesteydelser med 1 måneds varsel til 
udgangen af en måned.”  

Kulturministeriet har i en bekendtgørelse fra 2016 fastsat, at der ikke må lægges hindringer i vejen for 
frasigelse af tv-leverence. Foreningen må ikke: 

- Afvise salg af internet fordi medlemmet ikke vil have en tv-pakke 
- Opkræve et gebyr udover, hvad det koster at foretage framelding af tv-pakken. 

Efter A2012s opfattelse må der gerne opkræves et gebyr af et medlem, der ønsker at opsige sin tv-pakke, 
hvis gebyret kun dækker foreningens omkostninger ved framelding. Det vil typisk være 3-500 kr. til en 
tekniker at lukke coaxforbindelsen eller skifte filter til en anden pakke i skel eller opgang. 

Betaling af Copydan-afgift for et helt kalenderår er fastsat for den valgte tv-pakke den 31.12. i forudgående 
år, medmindre foreningen har aftalt kvartalsvis afregning. Ved et medlems valg af en mindre tv-pakke eller 
fravalg af tv-pakke i løbet af året, får medlemmet naturligvis ikke refunderet nogen del af dette beløb.  

Forbrugeraftaleloven gælder i øvrigt kun for erhvervsdrivende, og da en antenneforening næppe er 
erhvervsdrivende i lovens forstand, gælder reglen med opsigelse med 1 måneds varsel til udgangen af en 
måned, ikke for levering af internet. Regler vedr. internet fastsættes i vedtægterne eller på anden måde med 
hjemmel i vedtægterne. 

Det er almindeligt, at forsyningsaftaler for tv opererer med betaling for de aftalte tv-kanaler kvartalsvis forud 
og af foreningen kan ændres med 15 dages frist til begyndelsen af et kvartal. Det er A2012’s opfattelse, at 
foreninger, der opererer med op til 3½ måneds varsel for pakkeskift, kan opretholde denne ordning uanset 
ovenstående bestemmelser om 1 måneds varsel. I praksis ved at man f.eks. den 15.3. kan have frist for at 
skifte eller opsige en tv-pakke med virkning fra 1.4., og at der derefter først igen kan ske opsigelse af tv-pakke 
eller pakkeskift fra 1.7. og med bestilling senest den 15.6.  

Der er ikke domsafgørelser vedr. de nye regler, og indtil det foreligger, anbefaler A2012, at 
antenneforeningerne anvender reglerne i denne artikel. Skulle en myndighed være uenig, tager vi den derfra, 
og A2012 vil så gå ind i sagen. Vi må fastholde, at en antenneforening er en frivillig forening og ikke er er-
hvervsdrivende i forbrugeraftalelovens forstand, og vi skal fastholde foreningsrettens muligheder for, at vi 
ordner os indbydes i foreningen.  

 
Se løbende nyheder på www.a2012.dk.     

 
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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