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Den 9.10.2020 

 
 

News nr. 14-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
1. Møde med medieanalytiker John Strand på A2012’s 

repræsentantskabsmøde den 3.10.2020 
Vi havde som forventet en meget spændende lørdag formiddag i selskab med John Strand, som gav os nye 
informationer og nye vinkler på kendte sager. Han styrkede os i troen på, at antenneforeningerne har en 
fremtid, så længe vi fortsat følger med i markedet og kan levere fuldgode produkter til en bedre pris end 
kommercielle leverandører. Det er det, vi skylder medlemmerne.  

John Strand gav også spændende input til at nytænke vores 
forretningsmodeller. Det arbejde viderefører FU. 

Strands præsentation vil nok være mest nyttig for dem, der 
deltog i mødet, men den vedhæftes referatet til alle, hvis 
antenneforening er medlem af A2012.  

 

2. Referat af repræsentantskabsmøde i A2012 lø. den 3.10.2020 
Referat samt præsentationer fra John Strand, SAM-udvalget og Informationsudvalget 
vedhæftes til medlemmer af A2012.  

Notér i din kalender, at næste repræsentantskabsmøde er lørdag den 23.1.2021.  

 

3. YouSee sætter priserne op i 2021 og lukker endeligt for radio 
Allerede i 2017 slukkede YouSee for FM-radio. Årsagen var, at FM-båndet med mere skulle bruges til DOCSIS 
3.1-internet. Man fortsatte med at levere radio gennem tv (DVB-C-kodet), men lukkes nu også for dete, og 
YouSee henviser til DAB. YouSee har således fremover slet ikke radio på sit net.  

Samtidig varsles følgende prisstigninger fra 1.1.2021 for husstande, der er direkte kunder. 

Grundpakke: Nu 299 kr. + 10 kr. om måneden. + 3,3 % 
Mellempakke: Nu 529 kr. + 20 kr. om måneden. + 3,8 % 
Fuldpakke: Nu 579 kr. + 20 kr. om måneden. + 3,5 %. 
Bland-selv-pakke 10 point: Nu 479 kr. + 20 kr. om måneden. +4,2 % 
Bland-selv-pakke 20 point: Nu 529 kr. + 20 kr. om måneden. + 5,8 % 
Bland-selv-pakker 36 point: Nu 579 kr. + 40 kr. om måneden. + 6,9 %. 

Samtidig lukker YouSee for et par tv-kanaler. 

Forbrugerprisindekset udregnet af Danmarks Statistik er fra aug. 2019 – aug. 2020 steget med 0,5 %. 
YouSee’s stigninger er derfor helt hen i vejret i forhold til de almindelige inflationsstigninger.  
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YouSee har i de første 9 måneder af 2020 mistet 126.000 kunder svarende til 466 kunder om dagen alle ugens 
7 dage.  

Ingen andre end YouSee selv kender fordelingen af YouSee’s kunder på forskellige pakker. Det offentliggøres 
ikke. Men nogle medier anslår, at prisstigningerne kan øge YouSee’s indtjening med ca. 500 mio. kr. om året, 
hvilket måske overstiger tabt omsætning pga. mistede kunder. 

Og så har YouSee jo ikke mere udgifter til kanaler fra Discovery. 

  

4. Cybersikkerhed 
Efter behandling af sagen på repræsentantskabsmødet den 3.10.2020 har FU 
besluttet at lave en serie af mindre artikler i News om cybersikkerhed. Vi 
opfordrer medlemsforeningerne, der frit må klippe fra artiklerne, til at videregive 
disse gode råd til egne medlemmer, f.eks. på hjemmesider og i nyhedsbreve. Den første artikel handler om 
emnet ”fishing”, som  er blevet corona-aktuelt, fordi kriminelle har fået øje på, at der er kommet penge 
blandt folk, som kan lokkes. Se nedenfor pkt. 5.  

   

5. Cybersikkerhed: Fishing – fiskeri. Pas på! 
Phishing er fiskeri, dvs. et forsøg på at franarre følsomme oplysninger. Det er ofte dine 
brugernavne, adgangskoder, kreditkortinformationer, bankkontonumre, NemID og 
lignende, der søges franarret.  

Du modtager f.eks. en mail (se eksempel nedenfor), der ser ud til at komme fra din bank. 
I mailen er der et link til en falsk webside. De falske websider kan tit se meget ægte ud og logoet er fra den 
rigtige hjemmeside osv. Du bliver så bedt om at bekræfte dine bankkonto- eller kreditkortoplysninger og 
således lokkes dine personlige oplysninger ud af dig. Blot et enkelt klik på et link i en skadelig mail kan ilægges 
skadelig kode på pc eller helt enkelt åbne en "bagdør" i din pc.   

Email med tilbud, som samtidig har et link, du skal klikke på, eller et vedlagt dokument, bør opfattes som 
phishing. Det samme gælder mails, der indeholder trusler om, at du vil miste vitale data, hvis du ikke straks 
foretager dig noget, eller sågar mails som fortæller, at der på din pc allerede er lagt skadelig kode, som 
aktiveres, dersom der ikke betales et beløb. 

Phishing breder sig mere og mere i øjeblikket. Forholdsreglen mod phishing er enkel. Du bør aldrig klikke på 
mistænkelige links eller oplyser om dine konto- eller kreditkortoplysninger. Bankerne beder aldrig om at få 
sådanne informationer i en mail og Nets beder aldrig om oplysninger om dit NemID-nøglekort. Fupmails kan 
ofte gennemskues på afsenders internet adresse. Den reelle adresse kan være helt anderledes end den, som 
afsenderen ønsker, at du skal tro.  

Hvis du holder cursoren over et link, vil du kunne se den faktiske adresse og dermed afsløre fupnummeret. 

Eksempel 
Her et eksempel på en phisning-mail, som faktisk ser helt reel ud ved første øjekast, men kan afsløres 

Hvordan afsløres, at det er fishing? 
Klik på Filer i toppen til højre og derefter på 
Oplysninger og i bunden af den pop-up der 
vises ses Internetbrevhoveder 
Her ligger informationerne der afslører det 
(markeret med rød skrift). 

Return-Path: <info@office-mial.com> 
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Received: from p3plwbeout17-02.prod.phx3.secureserver.net (p3plsmtp17-02-2.prod.phx3.secureserver.net [173.201.193.164]) by 
gn25.gullestrupnet.dk with SMTP  
(version=TLS\Tls12 
cipher=Aes256 bits=256); 
 Tue, 14 Jan 2020 09:45:07 +0100 
Received: from p3plgemwbe17-04.prod.phx3.secureserver.net ([173.201.193.138]) 
by: WBEOUT: with SMTP 
id rHoMiyxT0nLEvrHoMihT9n; Tue, 14 Jan 2020 01:44:30 -0700 
X-SID: rHoMiyxT0nLEv 
Received: (mail 23051 invoked by uid 99); 14 Jan 2020 08:44:30 -0000 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
Content-Type: text/html; charset="utf-8" 
X-Originating-IP: 45.41.138.47 
User-Agent: Workspace Webmail 6.10.7 
Message-Id: <20200114014423.90726bbd1ec229420a1757fb9b653b99.c8352f2a88.wbe@email17.godaddy.com> 
From: "Bernt Freiberg" <info@tunenet.dk> 
X-Sender: info@office-mial.com 
Reply-To: "Bernt Freiberg" <sunday@mialer.com> 
To: kabelnet@tunenet.dk 
Subject: Udgifter til januar 
Date: Tue, 14 Jan 2020 01:44:23 -0700 
Mime-Version: 1.0 
X-CMAE-Envelope: 
MS4wfNotVWuZe8Tl1SbEPy272kkBrgmpdHeovwowt31MtJXdZnSZa1YNn6YrXMbx632Q5yHSHc0ZNyt0q1APv30PenbWwqD1QmR8u
JEBjmLtXWPwy5Tq1cIP 
C+c2Ey9CZHjjsY62jCftq/cIxQfjH7+JUSBfu7EO33Rkt7B+QF3hVg2vDQb8CRi4QNJs7YwbKikClmuG0U33Y7Njth+BVt+ajYk= 
X-SmarterMail-Spam: SPF_None, Reverse DNS Lookup [Passed], Message Sniffer 0 [code:0], DKIM_None 
X-MessageSniffer-ResultCode: 0 
X-SmarterMail-TotalSpamWeight: 0 

Det gode råd er: Hvis du har mistanke, er det altid sikrest at slette en mail eller fil.  

 

6. Regeringens lovprogram 2020-2021 
Ved Folketingets åbning tirsdag den 6.10.2020 fremlagde regeringen det 
traditionelle lovprogram for det kommende år. A2012 har lavet 
opmærkning med gult af de forholdsvis få sager, der kan berøre vores 
område. Find Lovprogram på hjemmesiden.  

Det er interessant, at regeringen ikke varsler ny lovgivning på baggrund af 
et nyt medieforlig. Det indikerer, at der nok kan blive forhandlinger, men at der ikke påregnes nogen 
udmøntning af et resultat.     

 
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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