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Den 31.1.2020 

 
 

News nr. 3-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
1.  A2012 Repræsentantskabsmøde lø. 25.1.2020 - Referat 

Referat med deltagerliste og præsentationer i ét pdf-dokument vedhæftes (kun til medlemmer). 

I, der ikke deltog, gik glip af en supergod og interessant præsentation om cybersikkerhed, som vi jo alle skal 
arbejde med i år. Både deltagere og andre kan se og downloade Keld Norman’s PPT-præsentationen på dette 
link. Den fylder 610 MB, så vær tålmodig, det tager tid: 

https://www.lostserver.com/static/2020-01-25_Bredbaandsforeningen_v0.1.pptx 

 

2.  A2012 Nye vedtægter 
Repræsentantskabet vedtog den 25.1.2020 enstemmigt de forslag til ændringer af vedtægterne, som FU 
havde foreslået. De nye vedtægter ligger på hjemmesiden http://a2012.dk/vedtaegter/ 

 

3. Fagligt Netværk 
A2012 deltager sammen med en række virksomheder og organisationer i ”Fagligt Netværk”, hvor vi bl.a. 
dyrker og vedligeholder branchens fælles standarder for kabel-tv net m.m. Se mere på vores hjemmeside: 
http://a2012.dk/teknisk-service/ 

Fagligt Netværk har nu også fået sin egen hjemmeside: https://www.fagligtnet.dk/, hvor man bl.a. kan se 
de vigtige Vejledende tekniske retningslinjer, vejledning om husinstallationer, samt hvem der er medlem af 
netværket. 

 

4. Først Fastspeed så MaxSpeed 
Der er trængsel ved dansen om den guldkalv, der hedder YouSee internet.  

Først kom Fastspeed, der kan levere 1.000 MB internet for 249 kr. til alle kabel-kunder hos YouSee. Dog kun 
300 MB til samme pris, hvis netværket ikke er opgraderet til DOCSIS 3.1. Fastspeed har lige gjort status. Efter 
8 måneder på markedet har de rundet 20.000 bredbåndskunder. Det var det mål, de havde regnet med at 
nå på 2 år. Hvornår bliver Fastspeed så solgt? Det har de selv kommenteret: YouSee bliver solgt før vi bliver 
solgt, lyder det.  

Telenor vil også være med. De er nu gået på markedet med et nyt bredbåndsprodukt, der ligner og virker på 
samme måde som Fastspeed, har samme hastigheder og samme priser. Det hedder MaxSpeed. 

Begge firmaer har opnået adgang til YouSee’s netværk gennem regulatoriske aftaler. YouSee er efter lovgiv-
ningen forpligtet til at give andre udbydere adgang til sit netværk, fordi YouSee pga. sin store markedsandel 
har status som dominerende aktør på markedet.  
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Antenneforeningerne er ikke pligtige til at give de to firmaer adgang til deres netværk, når de selv ejer eget 
netværk. Men hvis man har YouSee som leverandør, kan man åbne sit net for andre udbydere, og så får 
Fastspeed og MaxSpeed også adgang til at sælge internet til jeres medlemmer. Hvis I indgår en aftale med 
Fastspeed, kan I sikre jer en fee eller jeres medlemmer en rabat. Vi har endnu ikke kendskab til, om Telenor 
giver samme fordele. 

Det har været omtvistet, hvorvidt man som antenneforening kan åbne sit net for en bestemt alternativ 
udbyder, f.eks. Fastspeed og ikke andre, eller om man åbner for alle, hvis man åbner. Det ligger nu fast, at 
man åbner for alle.  

Se i øvrigt nærmere omtale i News 16-2019 og News 10-2019, som kan findes på vores hjemmeside 
http://a2012.dk/news/. 

 

5. Messer i 2020 
De store messer med relevans for antenneforeninger er annonceret, og vi bringer datoerne. Bestil hotel og 
rejse i god tid, hvis du vil sikre dig gode priser. 

ANGACOM, Köln: Ti. 12.5. – to. 14.5.2020. Se https://angacom.de/en/homepage 
IFA Berlin: Fr. 4.9.- on. 9.9.2020: Se https://www.ifa-berlin.com/  

 

6. Opkrævning af kontingent m.m. for 2020 
I går, i dag og de kommende dage udsendes fakturaer for kontingent til A2012, præmier for forsikringer samt 
deltagerafgift for repræsentantskabsmødet den 25.1.2020.  
Vi gør opmærksom på, at kontingent opkræves efter indberettet medlemstal pr. 20.1.2020 og de af repræ-
sentantskabet besluttede satser, som er uændrede. Det letter vores arbejde og sparer os penge til 
administration, når fakturaer betales til tiden. 

 
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 nyheds-
breve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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