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Den 8.12.2020 

 
 

News nr. 19-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 

1.  Velkommen til repr.skabsmøde i A2012 lø. 23.1.2021 - måske 
Hovedemnet bliver nye forretningsmodeller for antenneforeninger. Hvordan kommer vi medlemmerne nær 
og vinder deres hjerter med et udbud af internet, flow-tv og streaming, der adskiller sig fra de kommercielle 
leverandørers udbud? Vi fortsætter den diskussion, som konsulent John Strand lagde op til på sidste repræ-
sentantskabsmøde den 3.10.2020.  

Måske….. for vi ved endnu ikke, om corona-situationen gør det muligt at gennemføre 
repræsentantskabsmødet. Se mere i vedhæftede indkaldelse af 18.12.2020 med fore-
løbig dagsorden, der også ligger på www.a2012.dk under Repræsentantskabet. 

De traditionelle rapporter fra Forretningsudvalget (FU), Forhandlingsudvalget (FOHU), Skatte-, afgifts- og 
momsudvalget (SAM), Teknisk udvalg (TU) og Informationsudvalget (INFU) gør status på mange sager og 
udsyn på, hvad der rører sig i vores branche. Regnskab 2020 og budget 2021 skal godkendes, og der skal 
foretages valg af næstformand og et medlem af forretningsudvalget samt kritisk revisor. 

Hvis det ikke bliver muligt at gennemføre mødet, bliver alle disse sager overført til næste repræsentantskabs-
møde lørdag den 8.5.2021.   

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding kan allerede ske nu 
til: https://a2012.nemtilmeld.dk/20/ . 

 

2.  A2012 forsikringer 2021 – til uændrede priser 
Bestyrelsesansvarsforsikring med dækning for besvigelser samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring fortsætter 
i 2021 som kollektive ordninger for de foreninger, der ikke har meldt fra. Det vil fremgå af de opdateringer, 
der er anført under pkt. 3 nedenfor, om foreningen er dækket af ordningen. 

Vi er glade for, at A2012 fortsat kan levere disse forsikringer. Oven i købet til uændrede 
og fortsat meget lave præmie af hhv. 800 kr. årligt for bestyrelsesansvarsforsikringen og 
125 kr. årligt for arbejdsskadeforsikringen. Det er en brøkdel af, hvad tilsvarende dæk-
ning kan købes for som enkeltforening. 

Beløbene faktureres omkring 1.2.2021. Se mere om dækning på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 

 

3.  Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent 2021 
Den 8.1.2021 udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens bestyrelses-
medlemmer til hver enkelt forening med anmodning om opdatering. Udsendelsen udgør samtidig den ”edi-
tering”, som skal udføres i ht. GDPR.  

På basis af antallet af medlemmer i foreningen faktureres 2021-kontingentet omkring den 1.2.-
2021. Kontingentet foreslås fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem for 2021, se nærmere i indkaldel-
sen til repræsentantskabsmødet, der er vedhæftet.  
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4.  Kørsels- og rejsegodtgørelse 2021 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk at kilometer-

godtgørelsen er nedsat fra 3,52 kr. til 3,44 kr. pr. km. Det skyldes fal-
dende benzinpriser, der indgår i beregningsgrundlaget.  

Der vedhæftes også et opdateret skema til afregning af kørselsgodt-
gørelse. Heri kan indsættes foreningens eget navn og logo. Bemærk, at 
den lave sats for km.-godtgørelse, 1,90 kr.,  er indsat som en mulighed.  

Hvis foreningen allerede har et tilpasset skema, skal man blot ændre satsen for kørselsgodtgørelse.  

Både skema og dokument ligger fast på A2012’s hjemmeside www.a2012.dk under ”Aktuelle skatteregler”. 
Når man følger A2012’s vejledning og skema, har man sikkerhed for, at skattelovene er overholdt, og at 
udbetalingen er skattefri. 

 

5.  Godtgørelser til ulønnede og lønnede best.medl. og hjælpere 2021 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk, at de faste 
godtgørelser er uændrede i forhold til 2020. Dokumentet er også lagt på A2012’s hjemmeside www.a2012.-
dk under ”Aktuelle skatteregler”. Når man følger A2012’s vejledning, har man sikkerhed for, at udbetalinger, 
der følger vejledningen, er skattefri. 

 

6.  Fradrag for el-afgifter 2021 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. El-afgifter opgøres og 
fradrages sammen med momsafregning. Dokument bliver også lagt på A2012’s hjemmeside www.a2012.dk 
under ”Aktuelle skatteregler”.  

 

7. Del alle SAMs vejledninger til jeres revisor 
Erfaringen viser, at ikke alle revisorer har tilstrækkelig indsigt i de under pkt. 4-6 anførte 
forhold. Hvis reglerne ikke følges, kan konsekvensen blive, at de under pkt. 4 og 5 udbe-
talte ydelser, der korrekt håndteret er skattefri, bliver beskattet, for de er kun skattefri, 
hvis reglerne nøje følges. Hvis foreningen har ekstern regnskabsassistance eller revisor, 
foreslår vi, at foreningen sender SAM-vejledningerne til vedkommende for at gøre opmærksom på reglerne.  

Samtidig bør foreningen gøre revisor/regnskabsfører opmærksom på, at ”udlægsreglen” ubetinget skal føl-
ges ved regnskabsmæssig håndtering af Copydan-afgifter. Ophavsretsafgifter er som udgangspunkt momsfri, 
men kun hvis de håndteres regnskabsmæssigt korrekt. Hvis ikke, skal foreningen opkræve moms hos med-
lemmerne af hele det beløb, medlemmet skal betale til Copydan, altså en højere udgift for medlemmet. Vi 
sender denne advarsel, fordi vi på nogle foreningers hjemmesider i regnskaber kan se, at Copydan-afgifter 
ikke håndteres korrekt, og fordi vi i konkrete sager er blevet gjort bekendt med, at nogle revisorer ikke kender 
disse regler.  

 

8. TDC lukker 3G-nettet i løbet af de kommende 2 år 
3G har kørt siden 2003. Så hvis man har en gammel mobiltelefon, der kun kører 
3G, er tiden inde til fornyelse. Der gives dog en varselsperiode på 2 år. 2G-net-
tet, der klarer basale funktioner, kører dog videre og kan også bruges af 3G-
telefoner.  

Telia og Telenor har tidligere meddelt, at de gør det samme. Den frigjorte 
maste- og frekvensplads skal bruges til 4G/LTE og 5G, som fremover skal så 

bære al trafik. TDC er også færdig med at opgradere alle deres 3.800 mastepositioner til 5G.  
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9. Topfodbold tilbage til Public Service 
DR har netop meddelt, at de sammen med TV2 har købt rettigheder til fodbold-VM (herrer) i sommeren 2026 
i Canada, USA og Mexico. Det varer godt nok længe. Men indtil da kan vi lige resumere: 

Allerede i 2021, hvor fodbold-EM bl.a. foregår i Danmark, har DR sikret sig rettighederne til 
halvdelen af kampene. DR og TV 2 deler også rettighederne til VM 2022 i Qatar og har for 
nylig offentliggjort købet af rettighederne til EM i fodbold 2024 og 2028 og til De Olympiske 
Lege i 2022 og 2024. 

Det ser ud til, at de kommercielle kanalers brug af topfodbold som brækjern for at sælge 
en masse mindre lødige tv-programmer til os er ved at være slut. Vi glæder os over, at Public-Service-kana-
lerne igen er på banen med levering af populær sport.    

 

10. Er du det nye medlem af Skat-, Afgift- og Momsudvalget (SAM)? 
Vi søger et nyt medlem af udvalget. Man skal have kompetencer inden for udvalgets arbejdsområde. Måske 
som revisor, advokat, bankansat eller aktiv eller tidligere medarbejder hos Skat. Se mere om udvalgets 
opgaver og sammensætning på http://a2012.dk/skatte-afgifts-og-momsudvalget/ 

Er du selv interesseret, eller har du et forslag, så kontakt udvalgets formand, FU-medlem Carsten Pedersen, 
Nyråd Antenneforening. Tlf. 4088 5510 eller mail: na-formand@nyraad.net.  

 

11. Salær til advokater 
I 2021 er salærer til beskikkede advokater af justitsministeren fastsat til 1.790 kr. i timen. Selv om vi ikke 
bruger beskikkede advokat, giver dette beløb et udgangspunkt for at vurdere advokaters konkrete priser.  

 

12. Internet fra 5G mobilt bredbånd eller fra antenneforeningen? 
En antenneforening mistede et medlem, fordi vedkommende ikke mere brugte flow-tv, og da han bor tæt 
ved en mast med mobiltelefoni, ville han klare sig med 4G og 5G til husstandens internet. Men en måned 
senere indløb der denne mail hos formanden: 

”Efter en måned med mobilt "bredbånd" har jeg allerede fået nok: Det er overraskende hurtigt - men kun i 
nogle perioder. Jeg troede teleselskaberne var nået længere i de sidste 5 år. Kan jeg venligst aflyse min ud-
meldelse og forblive i foreningen?” 

 

 

 

Med denne opmuntrende historie sender FU de bedste hils-
ner til bestyrelseskolleger i alle medlemsforeninger og andre 
læsere med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 2021. 

 
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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