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Den 25.9.2020 

 
 

News nr. 13-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
1. Fra klassisk flow tv til streaming.  Fremtidens tv-marked står foran 

store forandringer – eller gør det? Mød medieanalytiker John Strand 
på A2012’s repræsentantskabsmøde den 3.10.2020 

Der sker fantastisk mange ting i vores branche i øjeblikket. Medlemmerne opsiger tv-pakker, skifter til små 
pakker og lukker dermed for flow-tv og skifter til streaming. Fiberselskaber lukker nye leverandører ind på 
deres net. Fibia, andre fiberselskaber og TDC giver gratis tilslutning til deres fibernet for nogle få heldige. Det 
truer nogle antenneforeninger på deres eksistens. Internetmedlemmerne køber vildt ind af Megabits, selv 
om det ikke løser deres problemer, som ligger i wifi.  

Folketingets partier stritter i alle retninger deres syn på bredbåndspuljer og medieforlig, og de er handlings-
lammede i forhold til de udenlandske mediegiganter. Det er svært som bestyrelsesmedlem i en antennefore-
ning at bevare overblikket.  

John Strand vil perspektivere situationen for os lørdag kl. 10 som grundlag for en faktabaseret 
debat om vores fælles fremtid. Se mere i endelig dagsorden.  

Det er den slags tilbud, man kun får glæde af, hvis man deltager i mødet. Selv om der bliver 
udsendt præsentationer og måske et referat, kan det aldrig erstatte personlig 
tilstedeværelse.  

Tilmelding snarest og senest mandag den 28.9.2020 kl. 10 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/19/ 

 

2. Velkommen til repræsentantskabsmøde i A2012 lø. den 3.10.2020 
Vi samler op på januar-mødets drøftelse af cybersikkerhed. Vi skal drøfte fremtidens forhandlinger om ind-
køb af tv-rettigheder. Så der er gode, saglige grund til at møde op og udveksle synspunkter med bestyrelses-
kolleger fra andre antenneforeninger. 

Men som vi har gjort med succes de sidste to år, starter vi fredag aften med en uformel, fælles middag.  

Indkaldelse med foreløbig dagsorden vedhæftes dette News. Vi ses den 2.-3.10.  

Tilmelding snarest og senest mandag den 28.9.2020 kl. 10 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/19/ 

  

3. Siden sidst: Hvad er sket i A2012 siden repr. mødet den 25.1.2020? 
En af de store opgaver har været, at FU måtte vælge at aflyse det planlagte repræsentantskabs-
møde den 15.5.2020 på grund af corona. Vi har også vejledt mange antenneforeninger om, hvorvidt 
man lovligt kan aflyse/udsætte en generalforsamling, og hvordan.  
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En meget stor sag, der er omtalt i News 8-2020, var, at en forenings kasserer uretmæssigt hævede et større 
beløb i foreningens kasse og overførte til en foreningen uvedkommende person. Sagen endte tragisk med 
kassererens død. Den gode del af historien er, at vi har fået testet, at den bestyrelsesansvarsforsikring, som 
A2012 tilbyder medlemmerne, og som også indeholder dækning af underslæb op til 1 mio. kr., har været 
effektiv, så foreningen har fået dækket sit tab minus en selvrisiko. FU arbejder på at gennemgå hele sagen 
og vil senere melde ud med anbefalinger til at imødegå, at sådanne situationer opstår.  

Den pressemeddelelse om, at coax leverer lige så godt som fiber, som repræsentantskabet behandlede i 
januar, er i maj som et eksperiment udsendt til over 4.000 modtagere med professionel hjælp fra Ritzau.  

Vi har advaret mod et tilbud fra FDA, også sendt til A2012’s medlemmer, om at indgå en aftale med det 
norske firma Tidal.  

FU har udtalt sig til Erhvervsstyrelsen om udkast til markedsafgrænsning for Marked 3, geografisk afgræns-
ning af marked 3 H og evaluering af den kommercielle aftale, der giver alternative selskaber adgang til TDCs 
coax-net. Det er nærmere omtalt i News.  

FU har drøftet, hvorvidt en antenneforening bør kunne levere service på andre sprog end dansk. Vi anbefaler, 
at man vejleder på de sprog, der beherskes, men at aftaleteksgten kun bør være dansk sprog.  

Vi er i gang med at overveje, om der kan etableres samarbejde mellem et fiberselskab og en antenneforening, 
og på hvilke vilkår, det skal foregå.  

Gennem Fagligt Netværk har A2012 bidraget til udsendelse af en ny vejledning om husinstallationer og wifi. 

Forhandlingsudvalget fik først meget sent, i april 2020, bundet de sidste sløjfer om fornyelse af forsyningsaf-
taler for tv. De foreninger, der er tilmeldt fælles forhandlinger, er orienteret direkte.   

Vi følger løbende markedet og dets udvikling på mange områder. At være up-to-date på markedet er en vigtig 
opgave for FU. Vi har besvaret en række konkrete spørgsmål fra medlemsforeninger.  

Vi har haft den glæde, at en antenneforening med knap 6.000 tilslutninger har indmeldt sig i A2012. Inden 
for det seneste år har 3 foreninger med i alt 11.000 tilslutninger indmeldt sig i A2012. Der er plads til flere. 

Der er udsendt 11 nyhedsbreve, News, som vi også henviser til. Du kan altid læse dem på hjemmesiden 
http://a2012.dk/news/. En række andre sager, FU har beskæftiget sig med, er omtalt her.    

FU holder stadig fast et virtuelt møde om ugen (telefonmøder), og der er i perioden holdt 26 møder. Det 
lykkedes os at holde lav aktivitet i de 2 sommermåneder.    

 

4. ANTV-Stofa (Norlys) fusion vurderes af Konkurrence-og 
Forbrugerstyrelsen (KFST) – og A2012 

Fusionen er omtalt i A2012 News 4-2020. Den omfatter ca. 50.000 tilslutninger, så fusionen har skullet anmel-
des til KFST. Som led i styrelsens behandling af sagen, har de bedt A2012 deltage i et møde, hvor vi blev bedt 
om at besvare følgende spørgsmål, som vi gengiver, så I ved, hvad styrelsen lægger vægt på. . 

1) Styrelsen ønsker at høre A2012 om jeres input i forbindelse med Norlys’ opkøb af AN-TV. Hvad er 
jeres syn på fusionen mellem Stofa og AN-TV?  

2) Hvordan ser I generelt samarbejdet mellem antenneforeninger og de kommercielle leverandører? 
3) Hvilken betydning har det, om antenneforeningerne ejer deres egen infrastruktur? I forhold til 

antenneforeningernes forhandling med leverandørerne. 
4) Har det efter jeres vurdering betydning for en antenneforenings forhandling med leverandøren, om 

antenneforeningen selv ejer infrastrukturen eller har delt ejerskab med leverandøren?  
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5) Tidligere har der været en del opkøb af større og mindre antenneforeninger. Er det stadig en 
generel tendens? Hvis ja, har opkøbene betydning for de priser på tv- og bredbånd, som 
antenneforeningernes medlemmerne betaler?   

6) Hvilken betydning har det for antenneforeningernes priser på hhv. tv og bredbånd, hvis der er en 
alternativ infrastruktur, fx fibernet?  

7) Oplever I en generel tendens til prisstigninger på tv- og bredbåndsprodukter for 
antenneforeninger? Hvis ja, hvad er så efter jeres opfattelser årsagerne til en sådan tendens? 

8) Kan foreningerne stadig forhandle rabatter med deres leverandører? 
9) Hvordan ser I en forening som AN-TV’s fremtid uden opkøbet? Har foreninger som AN-TV en 

fremtid eller har udviklingen med streamingtjenester og OTT udvandet deres formål? 
10) Har I andre bemærkninger til fusionen?  

Udover at henvise til News 4-2020, har FU overfor styrelsen fremhævet, at enhver antenneforening, hvis den 
optræder seriøst og varetager medlemmernes interesser, hvert 2. – 3. år bør teste markedet ved at bede om 
nye tilbud fra mulige leverandører.  

Når udbyderen, som det i fremtiden vil være for AN-TVs medlemmer, er en kommerciel virksomhed, kan man 
ikke indhente tilbud fra andre. Men så bør det i stedet sikres, at andre udbydere kan komme ind på nettet til 
foreningens medlemmer. Det kunne ikke lade sig gøre for blot få år siden, men det kan det nu. Konkurrence 
mellem forskellige udbydere er også i fremtiden afgørende for, at vi som forbrugere får de bedste priser. 

FU vil på repræsentantskabsmødet redegøre nærmere for vores samtale med KFST. 

 

5. 5G er gået i luften 
TDC startede den 7.9.2020. Telia og Telenor starter ultimo september.  

Vil det påvirke medlemmernes brug af internet gennem antenneforeninger? Det bliver nok et både og. Nogle 
medlemmer, især yngre mennesker, vil søge at klare sig med mobiltelefoni med 5G alene og ikke købe 
internet eller tv hverken over coax eller fiber. Men hvis man har et meget højt IP-forbrug, vil man hurtigt 
finde ud af, at et højt forbrug af data på mobiltelefoni, også som 5G, er meget dyrere end internet gennem 
antenneforeningen.  

Der henstår også et kæmpe uløst problem med anvendelse af 5G til devices i eget huse (IoT, Internet of 
Things), for sikkerheden i disse devices er yderst bekymrende.    

 

6. YouTV i luften 22.9.2020 
YouSee har nu fundet en ny måde af nå ud til nye kunder. Streaming af deres Bland Selv-system og brug af 
points til at købe konkrete kanaler. Det starter ved 199 kr. om måneden – eller 2.400 kr. om året. Her kan 
man vælge 3 tv-kanaler. Det topper med 40 kanaler til 499 kr. om måneden – eller 6.000 kr. om året. Det 
smarte er, at YouSee på denne måde kan nå andre kunder end deres egne via internettet. Men lige nu er 
YouSee’s store problem, at man ikke kan levere Discoverys kanaler. Og ikke kommer til det. 

Se mere på www.youtv.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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