
 
Side 1 af 3 

                            

    
Den 26.11.2020 

 
 

News nr. 17-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

  

1. Corona-regler for generalforsamlinger 
I News 16-2020 den 29.10. orienterede FU om vores vurdering efter myndighedernes seneste corona-udmel-
dinger. Vi anbefalede at udsætte generalforsamlinger og afvente afklaringen af juraen.  

Efter 3 ugers ventetid har A2012 haft mulighed for at drøfte sagen med Kulturministeriet (KUM), og på bag-
grund heraf kan vi give denne vejledning om reglerne. KUM angiver, at de gennem de 3 uger hele tiden har 
haft 3-500 forespørgsler liggende. Derfor forsinkelsen.  

KUM slår fast, at der formelt ikke er nogen undtagelse fra det lille forsamlingsforbud på maks. 10 personer.  
Men man må alligevel gerne gennemføre generalforsamlinger m.m., hvis deltagerne sidder ned på faste 
pladser (må gerne være løse stole) og kikker i samme retning mod scene, lærred eller panelbord. Under 
mødet må man rejse sig, hvis man skal på toilet eller hente mad eller drikke, som dog kun må nydes, når man 
sidder ned på sin faste plads igen. Man skal bære mundbind eller visir, når man ankommer til mødelokalet, 
og når man ikke sidder ned. Hvis man opfylder disse krav, må man være op til 500 deltagere ved en general-
forsamling. Der må gerne samtidig sidde indtil 10 personer, der kigger den anden vej, ved et panelbord. De 
skal også sidde ned, når de ikke én ad gangen står op og taler.  

Der skal være mindst 1 meter mellem deltagerne i alle retninger. 
Og der må maksimalt være så mange i lokalet, at det svarer til 2 
kvadratmeter gulvareal pr. deltager.   

Påbud om mundbind eller visir gælder ikke for børn på 12 år og 
derunder (men dem kommer der næppe mange af til vores gene-
ralforsamlinger). Mundbind og visir må tages af, når man sidder 
ned, samt når man får ordet og taler.  

Se mere Q&A på KUMs hjemmeside:  https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-
19/Q_A_covid-19_tiltag_oktober_2020_master 

Udover disse regler skal den enkelte bestyrelse overveje, om særlige forhold eller hensynet til udsatte per-
soner eller grupper taler mest for at udsætte eller for at gennemføre generalforsamlingen. Vedtægterne si-
ger, at generalforsamling skal gennemføres. Men nødret under en pandemi kan, som vi skrev i News 6-2020, 
begrunde at man fortsat udsætter.  

Vi foreslår, at bestyrelsen i et nyhedsbrev orienterer medlemmerne om, hvilken beslutning, bestyrelsen 
træffer, og hvorfor. Medlemmer, der måtte være uenige i bestyrelsens handlinger, kan så give udtryk for det 
og evt. forlange generalforsamling gennemført, hvilket bestyrelsen så må forholde sig til. Hvis medlemmerne 
accepterer eller ikke reagerer, må det tages som udtryk for accept af, hvad bestyrelsen har besluttet. 

Når coronaen er overstået, skal vi overveje, hvordan vi kan tilpasse foreningernes vedtægter, så det i fremti-
den bliver muligt at gennemføre en generalforsamling virtuelt eller på anden måde i sådanne særlige situatio-
ner.   
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2. Copydan regler og afgifter 2021 
På Copydan-Verdenstv’s hjemmeside er der grundig forklaring på både hvad og 
hvordan og aktuelle afgifter.  

Se https://www.copydan-verdenstv.dk/antenneforening.  

Afgifter for 2021 kan ses og downloades fra hjemmesiden for selvstændige antenneforeninger og Stofa-fore-
ninger. Copydan oplyser, at YouSee-foreninger må vente lidt endnu, da der fortsat forhandles med YouSee. 

   

3. 2021-prisstigninger – også hos Waoo 
Priserne for Waoo TV i 2021 stiger med mellem 10 kr. og 30 kr. pr. måned. Waoo oplyser, at det primært 
skyldes aftalte prisreguleringer for rettighedshavere, hvor kanalerne prisreguleres årligt.  

Prisændringerne pr. måned, der gælder både private og foreninger, er: 

TV-pakker med TV-boks: 
Waoo Flex: Stiger 10 kr. til 119 kr. (+ 9 %). 
Waoo Lille TV-pakke: Stiger 20 kr. til 299 kr. (+7 %). 
Waoo Favorit TV-pakke: Stiger 20 kr. til 509 kr. (+ 4 %). 
Waoo Stor TV-pakke: Stiger 30 kr. til 679 kr. (+ 5 %). 

Streaming TV: 
Waoo Go Flex: Stiger 10 kr. til 99 kr. (+ 11 %). 
Waoo Go Lille TV-pakke: Stiger 20 kr. til 279 kr. (+ 8 %).  
Waoo Go Favorit TV-pakke: Stiger 20 kr. til 489 kr. (+ 4 %). 
Waoo Go Stor TV-pakke: Stiger 30 kr. til 659 kr. (+ 5 %). 
Sportskanalen Sport Live tilføjes i Waoo Lille, Favorit og Stor TV-pakke, og kan tilkøbes som enkeltkanal for 
20 kr. til Waoo Flex. 
Kanal 5 som Frit Valg Kanal stiger fra 50 kr. til 60 kr. (+ 17 %). 
Waoo-kunderne vil fortsat have et bredt udvalg af radiokanaler i 2021. 

 

4. Boxer sætter også priserne op i 2021 
Også Boxer TV har valgt at hæve priserne i 2021 med 10 kr. til 30 kr. pr. måned. Boxer kommer ikke til at 
følge efter Stofa til næste år, men selv om man i reklamerne slår på “Hvorfor betale for meget for tv og 
bredbånd?”, har Boxer valgt igen at hæve priserne i 2021:  
Boxer Flex stiger med 10 kr. til 109 kr. (+ 10%). 
Boxer Flex 8 stiger med 20 kr. til 439 kr. (+ 5 %). 
Boxer Max stiger med 30 kr. og kommer til at koste 629 kr. (+ 5 %). 

Boxer begrunder de nye priser med, at de skal betale mere for retten til at vise kanalerne. 

 

5. Nettoprisindekset stiger kun 0,4 % på 1 år 
Dette index belyser forbrugerprisudviklingen. Det er fra november 2019 til oktober 
2020 steget fra 103,6 til 104, altså med 0,4 %. 
Det er derfor helt hen i vejret, at mange tv-rettigheder fortsat stiger med 4 % eller 
mere om året. NENT (Viasat) forlanger f.eks. i deres kontrakter sådanne faste stig-
ninger. Ellers bliver der ingen aftaler. Og statsfirmaet TV2 er lige så grådige.  

Det viser, at der er stærkt behov for mere konkurrence på tv-programmer. 
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6. Stofa: Lavere priser på VælgSelv i 2021 
Bland selv tv, der hos Stofa hedder VælgSelv, består af en grundpakke og et antal point, der kan handles ind 
for. Der sker nedsættelse af VælgSelv-pakke-priser:  

VælgSelv 10 point med lille tv-pakke og boks. Falder fra 509 kr. til 505 kr. 

VælgSelv 20 point med lille tv-pakke og boks. Falder fra 609 kr. til 589 kr. 

VælgSelv 30 point med lille tv-pakke og boks. Falder fra 709 kr. til 674 kr.  

Tv-leverandørerne har gennem flere år argumenteret for, at vi skulle betale mere for tv-kanaler, når de blev 
set som VælgSelv eller Bland selv. Der er grund til at glæde sig over, at denne front er tøet op, og at Stofa går 
forrest med det. 

 

7. Fin information til medlemmer og andre i området 
NyraadNet har velvilligst stillet deres netop udsendte medlemsinfo til rådighed for os alle som inspiration. 
Det vedhæftes dette News.  

Nyhedsbrevet er omdelt til alle husstande i antenneforeningens 
område. På denne neutrale måde gør man alle opmærksom på 
en almennyttig, ikke-kommerciel aktivitet i eget område. Og da 
det ikke er kommerciel markedsføring, kan det nedlægges i alle 
postkasser, jf artikel i News 15-2020 pkt. 5.  

Bemærk den klare information – også om corona ctr. generalfor-
samling. 

FU modtager også gerne initiativer og info fra andre foreninger, som så kan deles i News eller på vores hjem-
meside. At dele gode ideer er jo noget af det, der giver vores fællesskab mening.  

 

 
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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