
 
 

 

 
 

 
Den 21.12.2018 

 
 

FDA og A2012 inviterer antenneforeninger til møde om Fibia 
 

Onsdag den 16.1.2019 kl. 19.00-21.00 
i Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, 4180 Sorø (afkørsel 37) 

 
Mødet henvender sig først og fremmest til antenneforeninger i Region Sjælland, hvor Fibia har 
oplyst, at man i de kommende år vil udrulle fiber for over 3 mia. kr. Vi hilser dækningen af udæk-
kede områder velkommen. Men vi er bekymrede for, om Fibia’s planer også betyder ”angreb” på 
områder, der allerede er godt dækket af velfungerende antenneforeninger. Vi konkurrerer gerne 
på markedsmæssige vilkår, men vi er også bekymrede for, at Fibia først leverer tilslutninger til 
”foræringspriser”, for derefter at sætte priserne i vejret, når kunderne først er fanget og ikke har 
andre muligheder for bredbånd og tv. 
Selv om mødets fokus er Region Sjælland, er alle andre antenneforeninger også velkomne. 
FDA og A2012 har inden mødet sammen et møde med Fibia’s direktion og regner med på mødet at 
kunne fremlægge friske informationer. 
 
Program for mødet: 
 
19.00: Velkomst ved formændene: Thomas Bak, FDA og Bernt Freiberg, A2012. 
 
19.10: Hvad ved vi om Fibia’s planer?  
 Oplæg ved sekretariatschef Søren Birksø Sørensen, FDA. 
 
19.20: Teknik: Hvilke fordele er der ved fiber og hvilke ved coax?  
 Oplæg Tage Lauritsen, formand for Teknisk Udvalg i A2012. 
 
19.30: Er der samarbejdsmuligheder mellem antenneforeninger og Fibia. 
 Vi præsenterer resultaterne af vores møde med Fibia. 
 
19.50: Bordet rundt. De tilstedeværende antenneforeninger præsenterer deres forhold til Fi-

bia. Hvad har I oplevet? Hvilke samarbejdsmuligheder ser I? Hvilke trusler ser I? 
 Efter runden fri diskussion. De to formænd styrer ordet. 
 
20.45: Hvad kan vi gøre fremover – sammen eller hver for sig?  
 Opsamling ved Thomas Bak, FDA og Bernt Freiberg, A2012. 
 
21.00: Mødet slutter. 
 
Der bydes på kaffe m. brød og isvand. Deltagelse er gratis.  
Det er muligt forud for mødet kl. 18 i forsamlingshuset at købe middag med gammeldags flæske-
steg med rødkål, surt, brunede og hvide kartofler til en pris af kr. 135. Middag skal bestilles ved 
tilmelding. Middag afregnes direkte med forsamlingshuset, hvor der også kan købes drikkevarer. 
Tilmelding er bindende. Der tages forbehold for at tilstrækkeligt mange tilmelder sig spisning. 
 

Tilmelding til FDA eller A2012 på disse link senest fredag den 11.1.2019: 
 

Tilmelding til FDA  Tilmelding til A2012 
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