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    Den 11.12.2020 

 
 

News nr. 18-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

  

1. Corona-situationen - ovevejelser 
FU har efter de seneste stramninger igen drøftet corona-situationen i relation til generalforsamlinger.  

FU har overvejet muligheden for virtuelle generalforsamlinger, som man må gennemføre i erhvervslivet (ka-
pitalselskaber), selv om der ikke er hjemmel i vedtægterne. Virtuelle generalforsamlinger er næppe heller 
hjemlet i nogen antenneforeningsvedtægter.  

Vi synes, det er afgørende for det lokale demokrati, som antenneforeninger er udtryk for, at vi kan mødes 
ansigt til ansigt og gennem personlig kontakt tale om, hvad vi vil sammen, og afgøre hvad vi beslutter os for. 
Det kan man ikke ved virtuelle møder, som mange af vores medlemmer nok slet ikke kan håndtere i praksis. 

Fortsat udsættelse af generalforsamlinger, som heller ikke har hjemmel i vedtægterne, er heller ikke en 
optimal løsning, men nok alligevel den bedste løsning i den aktuelle situation.   

Uanset om man bor i de 38 + 31 kommuner, der er lukket mest ned, eller 
uden for disse, bør man også se på hensigten med de mange foranstaltninger. 
Det er at undgå smittespredning. Det er i alles interesse. ”Bliv hjemme” som 
statsministeren sagde kort i går.  

Ingen af os ønsker at blive den sidste ”faldne” i krigen mod corona. Vi synes 
derfor, det mest forsvarlige for foreninger, der er ”bagud” med generalforsamlinger, lige nu er at afvente 
situationen og se, hvad der sker efter den 3.1.2021. Så ved vi nok også noget mere om mulighederne for 
vaccination. 

 

2. Finanslov 2021-1: DR fritages for besparelser i 2022-23 
DR gennemførte i 2019-20 omfattende besparelser som følge af VLAK-regeringens smalle medieforlig med 
DF. Efter samme forlig skulle der i 2022-23 gennemføres flere store besparelser, der ville medføre nedskæring 
af både tv og radio fra DR. A2012 påpegede dengang, at det var et helt forkert svar på den situation, vi er i, 
hvor stadig flere udenlandske/internationale streaming- og tv-tjenester truer dansk og dansksproget indhold 
i danske elektroniske medier.  

I det politiske forståelsespapir, der danner grundlag for den 
nuværende regering, blev det tilkendegivet, at partierne vil ”Styrke 
dansk public service”, og at der ”Efter folketingsvalget … ikke 
længere er flertal bag medieaftalen”. 

I forligsteksten for finansloven for 2021 lyder det med henvisning 
hertil: “Det leverer vi på med denne finanslovsaftale, hvor vi tilbageruller den tidligere regerings planlagte 
besparelser for over 900 mio. kr. frem til 2025 og dermed skaber ro om DRs samlede økonomi”. 
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Befolkningen har stemt med fødderne. De ugentlige statistikker om folks brug af radio og tv viser klart, at DR 
– og TV2 – er danskernes foretrukne tv-leverandører (og DR radioleverandør), mens de udenlandske tv-
stationer ligger på meget lave seertal sammenlignet med DR og TV2. I A2012 er vi glade for, at det nu bakkes 
op politisk.  

 

3. Finanslov 2021-2: Bredbåndsuljen overlever 
Regeringen foreslog i september, at bredbåndspuljen udgik i 2021. Men det 
gik anderledes. De 5 partier bag finanslovsforliget har nu meldt samlet ud: 
”… bredbåndspuljen bidrager til en forbedret bredbåndsdækning i de 
områder, hvor markedet ikke af sig selv sikrer tilstrækkelig udrulning. Der er 
derfor enighed om at forlænge bredbåndspuljen i 2021 med henblik på at 
fremme bredbåndsdækningen i hele landet."  

I 2021 er der afsat 100 millioner. Det er en lille stigning i forhold til de 98,5 millioner kroner, som puljen var 
på i 2020.  

 

4. Finanslov 2021-3: Håndværkerfradrag  videreføres og forøges 
De såkaldte Bolig-job-ordning videreføres også i 2021.  

Det er vigtigt for antenneforeningerne, at fradraget også bruges til installation af internet, både for aktuelle 
medlemmer, der ikke har internet og nye medlemmer. SAM-udvalget informerer senere, når detaljerne er 
meldt ud. 

 

5. DR og TV2 samarbejder og køber OL 2022 og 2024 fra Discovery 
Oprindelig købte Discovery disse rettigheder, men de nøjes nu med at beholde de 
digitale rettigheder til deres Dplay (se dog nedenfor pkt. 6), mens øvrige 
rettigheder – både digitale og flow-tv - er solgt til DR og TV2 i fællesskab. Vinter 
OL afholdes i Beijing i 2022 og sommer OL i 2024 i Paris. OL 2024 bliver nok meget 
attraktivt for tv-stationer, fordi vi er i samme tidszone. På denne måde er 

danskerne sikret tv-kig til OL, som er verdens største sportsbegivenheder. 

 

6. HBO Max viser biografpremierer i 4K 
Denne streamingtjeneste kommer først til Danmark i 2. halvdel af 2021. Men der er to store nyheder: 

Som noget helt nyt bringes nye Warner-biograffilm samtidig med, at filmene får premiere i 
biograferne. Det er aldrig sket før. Hidtil har biograferne haft eneret på nye film i en periode, 
inden de blev frigivet til streaming. Der kommer 17 premierefilm i 2021 i USA.  

Det andet nye er, at alle premierefilm bliver udsendt i 4K HDR-kvalitet.  

Det skal minde os i antenneforeningerne om at sikre høj kapacitet af internet til vores medlemmer. Opgra-
dering til DOCSIS 3.1., hvor det ikke allerede er sket, er et must. 
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7. Ishøj fællesantenne med 10.500 husstande ender hos Stofa 1.6.2021 
Efter en omtumlet periode med først YouSee, derefter 3½ år med Kabel+ som leverandør og masser af 
problemer og utilfredshed hos kunder/medlemmer, har Ishøj Byråd besluttet af sælge sit kabel-tv- og inter-
netanlæg til Stofa for 6 mio. kr. Hermed er den måske sidste 
kommune efter 45 år ude af ejerskab af kabel-tv. Årsagen til salget 
er, at det ikke er lovligt for en kommune at drive internet.  

Beboerne i Ishøj har gennem de sidste 3½ år oplevet, at det ikke 
lykkedes for Kabel+ at skabe et kvalitetsanlæg, der gav stabile 
leverancer. Det kan derfor undre, at Ishøj kommune mere har set 
på kommunekassen end på kvalitet til borgerne, for der er ikke ved salget stillet krav om at køberne skal 
opgradere nettet til DOCSIS 3.1.  

Ishøj Ny Antenneforening afgav også købstilbud, men det kunne kommunens advokater ikke acceptere, fordi 
en række vilkår fra antenneforeningen ikke var i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Af aftalen fremgår, at alle nuværende kunder fra 1.6.2021 står frit til at være med eller finde andre løsninger. 
Men det er jo en indholdsløs ret, for alle kan når som helst melde sig ud. Og hvad så? Mon TDC eller Fibia 
kommer og nedgraver ny fiber? A2012 beklager, at Ishøj Kommune heller ikke har sikret sine borgere et reelt 
frit valg mellem flere leverandører af tv og internet, nu man havde chancen.  

Prisen på knap 600 kr. pr. husstand er bemærkelsesværdig lav. Kabelnettet er betalt af brugerne, der nu igen 
må se, at deres investeringer går i en kommunekasse.  

 

8. Vi deler informationer: 4040.dk, Jyllinge, Roskilde 
Selv om man har et stort boligselskab som en af antenneforeningens kunder, er det vigtigt at holde sig oppe 
på mærkerne med klar information og markedsføring. Ellers løber andre med kunderne. Det har 4040.dk for 
længst indset, og formanden har for nylig været indbudt til at orienterer den nye bestyrelse i Roskilde Nord 

Boligselskab om 4040.dk, og hvorfor det var vigtigt for dem og 
deres beboere at forblive en del af 4040.dk. Boligselskabet 
administreres af KAB. Vi vedhæfter det gode materiale, der 
blev udleveret til boligselskabet, og som alle nye beboere i 
4040.dk’s område også modtager.  

KAB måtte indrømme at de med deres ca. 65.000 husstande ikke kunne indkøbe tv pakker til den pris, som 
4040 kan tilbyde. De forstod også, hvor vigtigt det er selv at beholde sin infrastruktur og ikke afgive den til 
en professionel udbyder som YouSee eller Stofa. Det blev aftalt, at man også fremover ved nybyggeri lader 
4040 leverer signal og forhandle de kontrakter, der skal laves for etablering af infrastruktur og kabletrækning 
i boligen. 

Materialet og prissammenligninger viser, at 4040.dk ikke har haft væsentlige prisstigninger de sidste 4 år.  

Det er jo noget helt andet end Ishøj.  

 

 
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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