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  The Danish Cable Television Association   
    

3. september 2020 
  
Kære   Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse 

Udvalgsmedlemmer i A2012 
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012 

 
Indkaldelse til og  
foreløbig dagsorden for A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 3.10.2020 kl. 10.00 – 16.00 
samt forudgående fælles middag fredag den 2.10.2020 kl. 19.00   
 
Sted:  Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV, der lover corona-sikre forhold 
 
Deltagere:  Bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger og medlemmer af A2012’s udvalg 

Repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Tidsplan  
fredag: 19.00: Fælles uformel middag for tilmeldte deltagere 
   Overnatning fredag-lørdag i enkeltværelse inkl. morgenmad  

Værelse til rådighed fra kl. 16.00.  
 
Tidsplan  
lørdag:  09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt 
 10.00: Mødestart. Isvand på borde. Strøm til pc. Projektor til indlæg. Fri internet 

11.00: Kaffepause 
 12.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl 
 12.45: Mødet fortsætter 
 14.45: Kaffe/te med kage og frisk frugt  

15.00: Møde slut for andre end deltagere i nedenstående møde 
 15.00: Møde for deltagere i tv-forhandlinger om forhandlingsudvalgets funktion 
 16.00: Mødet slut. 
 
Fælles  
kørsel: Vi anbefaler, at man østfra aftaler fælles kørsel fra f.eks. Slagelse eller Korsør.  
 Vestfra måske fra Vejle eller Middelfart. 
 Det er hyggeligt at tale sammen i bilen – og så sparer man omkostninger. 
 Deltagerliste udsendes tirsdag før mødet. Kontakt kolleger om fælles kørsel.  
 
Dagsorden 
lørdag: 10.00: Formanden byder velkommen 
 

10.05-11.00: Holdepunkter om udbud af tv og internet i en turbulent tid 
Medieanalytiker John Strand indleder med et overblik og lægger op til åben diskussion om: 
- Hvilke kommercielle distributører har fået og får adgang til hinandens netværk?  
- Hvem leverer tv og internet på andres netværk? 
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- Hvad sker der, når f.eks. Fibia eller TDC åbner for andre leverandører af tv og internet på deres 
kabelnet? 

- Hvad er realiteter? 
- Hvad er regulering? 
- Hvad er bare markedsføring? 
  
11.00-11.10: Kaffepause 
 
11.10-12.00: Fortsat diskussion 
   
12.00-12.45: Frokostpause 

 
12.45-13.30: Cybersikkerhed 
Fortsat diskussion fra repræsentantskabsmødet i januar.  
FU udsender et dokument om emnet.  
 
13.30-14.45: Formelt repræsentantskabsmøde 
 
Foreløbig dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og sekretær 

FU foreslår Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, som dirigent og Pia Kolle, Glenten, som sekre-
tær. Der udarbejdes et beslutningsreferat.  
  

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 25.1.2020  
Udsendt med News 3-2020 den 31.1.2020. 

 
3. Siden sidst ved formanden 

Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde udsendes i News den 25.9.2020 
sammen med endelige dagsorden. 
 

4.  Rapporter fra udvalgene 
- Forhandlingsudvalget, FOHU, herunder forholdet til Copydan.  

Udvalgsformand Søren Skaarup, Glenten, er hørt op som formand. 
 

- Teknisk udvalg, TU. Udgår. 
Udvalgsformand Tage Lauritsen, Tune, har sendt afbud. 
 

- Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.  
Udvalgsformand Carsten Pedersen, Nyråd. 
 

- Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden. 
Udvalgsformand Poul Juul, Fredensborg. 
 

5.   Behandling af indkomne forslag 
  FU modtager gerne forslag – og senest torsdag 17.9.2020. 

 
6.  Fastsættelse af dato for de næste møder   

 Forslag:   Tidl. fastsat til lørdag den 23.1.2021. 
 

7. Eventuelt. 

  
15.00-16.00: Møde om tv-forhandlinger gennem Forhandlingsudvalget, FOHU 
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Forhandlingsudvalget har fået nye vedtægtsregler (§ 10) og skal have en ny formand, da Søren Skaa-
rup har trukket sig som formand for Glenten. 
FU foreslår derfor en indledende drøftelse af, hvordan forhandlingsudvalgets virksomhed skal udøves 
fremover. 
Nuværende deltagere i fælles forhandlinger er indbudt til mødet, men alle deltagere i repræsentant-
skabsmødet er velkomne.        

 
Tilmelding:  Til middag og evt. overnatning fredag-lørdag:  
   Snarest og senest torsdag den 24.9.2020 kl. 10 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/19/  

Til repræsentantskabsmøde lørdag: 
Snarest og senest mandag den 28.9.2020 kl. 10 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/19/  

Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.  

   Man kan tilmelde sig alle arrangementer på én gang – senest den 24.9.2020. 
 
Deltager- 
pris:  Middag fredag: 315 kr. (A2012 betaler differencen). 
   Overnatning fredag-lørdag i enkeltværelse inkl. morgenmad: 525 kr.  

Møde lørdag: Uændret 595 kr.   
Alle beløb er inkl. moms og opkræves til vedkommende forening. Tilmelding er bindende.  

Repræsentant- 
skabsmed- 
lemmer:  Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant. Meddelelse om dette 

sendes til fu@a2012.dk.   

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer: Repræsentantskabet sammensættes af re-
præsentanter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 
tilslutninger kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 tilslut-
ninger kan, hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af re-
præsentantskabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentanter til 
repræsentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte sit/sine 
medlem(mer) af repræsentantskabet.  

Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne til 
mødet!  

   
Vi glæder os til at møde jer til endnu en god ”antennedag”.  

   
Med venlig hilsen fra FU  
  
Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 

bf@a2012.dk, 44402012           pj@a2012.dk, 44402012          tl@a2012.dk, 44402012       cp@a2012.dk, 44402012 Send 

gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk  
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