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Den 8.1.2021 

 
 

News nr. 1-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

  

1. A2012 har passeret sine første 8 år. A2012 lever og har det godt 
Det koster stadig kun 3 kr. pr. medlem pr. år for antenneforeningen at være medlem af A2012, der leverer 
på alt, hvad man kan forvente af en brancheorganisation. Ingen andre gør det bedre eller billigere. 

Læs om de kontante fordele ved medlemskabet i vedhæftede flyer, ”Hvorfor A2012”, der også findes på 
vores hjemmeside.   

 

2. Corona-situationen voldsomt skærpet  
Vi følger alle situationen nøje. Statsministeren håber på et vendepunkt til påske, der slutter den 6. april. Men 
skærpede restriktioner er netop indført: Vi må nu maks. være forsamlet 5 personer, og den tidligere undta-
gelse med op til 500 personer, der sidder stille og ser i samme retning, er annulleret.  

Vi har vanskelige måneder foran os i februar og marts, mens venter vi på, at udrulning af 
vaccinen skal hjælpe os ud af krisen. Fortsatte restriktioner efter den 17.1.2021 er varslet. 
Nogle arbejdspladser har allerede forberedt deres ansatte på hjemmearbejde i hele fe-
bruar. Et advokatfirma har meddelt, at deres medarbejdere først medvirker ved general-
forsamlinger i foreninger efter påske.  Telefonsamtaler, mails og virtuelle møder er sagen lige nu.  

 

3. Repræsentantskabsmødet lø. 23.1.2021 aflyst/udsat 
FU meddelte følgende på hjemmesiden den 30.1.2020:  

”Forretningsudvalget (FU) har i dag drøftet situationen efter regeringens meddelelse i går, om at “nedluk-
ningen” af Danmark forlænges indtil den 17.1.2021. FU anser det herefter ikke for muligt at gennemføre det 
planlagte repræsentantskabsmøde den 23.1.2021. Dels er der en nærliggende risiko for, at nedlukningen kan 
blive forlænget yderligere, dels at ingen eller kun meget få melder sig til at deltage i mødet, videre at vi 
kommer til at betale for et møde, som må aflyses sent og endelig, at vi synes et repræsentantskabsmøde 
giver mest mening, når vi kan mødes fysisk og se hinanden i øjnene direkte og tale med hinanden. 

FU har derfor besluttet at aflyse mødet den 23.1.2021 og udskyde de programsatte dagsordenpunkter til det 
planlagte repræsentantskabsmøde lørdag den 8.5.2021. Se også herom i News 19-2020 og den udsendte 
indkaldelse….. ”. Hotellet har bekræftet vores rettidige aflysning. 

 

4. Generalforsamlinger i antenneforeningerne 
FU anser det i den nuværende corona-situation for umuligt at gennemføre generalforsamlinger inden påske 
2021. Det kan altså tidligst blive den 6.4.2021. Vi opfordrer bestyrelserne til på foreningernes hjemmesider 
og gennem nyhedsbreve at orientere medlemmerne om sine overvejelser og planer. F.eks. også at den 
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nuværende bestyrelse viderefører foreningen bedst muligt inden for de hidtidige rammer og budgetter. Samt 
at generalforsamling vil blive indkaldt og gennemført, så snart corona-situationen gør det muligt og forsvar-
ligt.  

Som det ser ud nu, kan der blive tale om helt at springe generalforsamlingen 2020 over for i 2021 at behandle 
alle sager samlet på 2021-generalforsamlingen.  

 

5. Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent for 2021 
I dag den 8.1.2021 eller de kommende dage udsender A2012 alle de 
oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens besty-
relsesmedlemmer til den enkelte forening med anmodning om check 

og opdatering. Vi vil være glade for et hurtigt svar – senest onsdag den 20.1.2021. Modtager vi ikke svar retur 
på denne dato, regner vi med, at oplysningerne er uændrede.  

På basis af antallet af medlemmer i foreningen opkræves kontingent for 2021 omkring den 1.2.2021, som det 
forventes fastsat af repræsentantskabet den 8.5.2021 (dvs. uændret).  

 

6. Discovery+: Ny streamingtjeneste fra 4.1.2021 
Lanceringen af den nye tjeneste, Discovery+, er sket globalt. I hele Norden 
erstatter den nye tjeneste det nuværende Dplay, hvis kunder får adgang til 
det samme indhold, som de har i dag, samt til mere indhold i fremtiden, herunder Discoverys Eurosport med 
Gram Slam tennis, cykelsportens Grand Tours, motorsport, fodbold og vintersport. Dertil kommer De Olym-
piske Lege i Tokyo i 2021, der dog også delvis dækkes af DR og TV2. 

Den danske version af Discovery+ vil fortsætte til Dplay’s aktuelle priser på 99 kr. om måneden for under-
holdning. Prisen for Sport + Underholdning, der hidtil har været 179 kr., bliver nedsat til 149 kr. Det er 
naturligt, når man tænker på, at meget sport ikke gennemføres pga. corona, så det stiger nok igen senere.  

 

7. Det kostede 21.000 kr. pr. tilslutning fra statens bredbåndspulje  
Opgørelsen over statstilskud til husstande med dårligt internet for 2020 foreligger nu fra Energistyrelsen. De 
i alt 105 mio. kr. blev fordelt til 5.007 projekter med en gennemsnitspris på 20.973 kr. Dvs. at hvert projekt i 
gennemsnit har kostet 25.000 kr., idet man skal bidrage med en egenbetaling på 4.000 kr. 

I 2019 uddelte staten 102 mio. kr. til kun 3.585 husstande eller i gennemsnit 28.600 kr. pr. husstand. 
 

8. EU tager nu endelig fat på Google, Amazon, Facebook og Apple 
EU-Kommissionen har i december 2020 fremlagt en digital pakke, der rummer ”Digital Services Act” og 
”Digital Market Act”. De nye regler foreslår, at meget store platforme, der defineres 
som dem, der har mere end 45 mio. brugere svarende til en tiendedel af Europas 
befolkning, fremover kan få en bøde på op til 6 pct. af deres omsætning, hvis de ikke 
sørger for at holde øje med ulovligt indhold på deres platforme.  

Ansvaret kommer også til at omhandle leverandører, der for eksempel sælger varer 
via digitale markedspladser, som for eksempel Amazon.  

Forslag til den nye lovgivning lægger vægt på, at de store platforme har en 
"uforholdsmæssig indflydelse" på de europæiske internetbrugere, og at de med deres kæmpe publikum også 
potentielt kan forårsage mest skade. 
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Det er bl.a. vores Margrete Vestager, der som kommissær står bag forslaget, og 
som på pressemødet forklarede, at de to nye forslag skal sikre orden på det 
digitale marked på samme måde, som en lysregulering skaber orden og systema-
tik i trafikken. ”Lysreguleringen blev opfundet for at reagere på de problemer, 
man havde i trafikken med en stor teknologisk landvinding – nemlig bilen. Og 
ligesom vi gjorde dengang for 100 år siden, står vi faktisk i samme situation. Vi 

har så stor trafik online, at der skal skabes orden i kaos”, forklarer Margrete Vestager.  

A2012 finder det meget positivt med bedre regulering af digitale tjenester i EU. Ulovligt og skadeligt indhold 
er alt for udbredt på internettet. Vi er enige i, at der er behov for klarhed om onlineplatformes rolle og ansvar 
for at gøre internettet sikkert for brugerne.  

 

9. DR og TV2 samarbejder og køber OL 2022 og 2024 fra Discovery 
Oprindelig købte Discovery disse rettigheder alene, men de har solgt ud og nøjes med for Danmark selv at 
beholde de digitale rettigheder til deres Discovery+, mens andre 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 afholdes i Paris. OL 
2024 bliver tv-mæssigt meget attraktiv, fordi Danmark er i samme tidszone som Paris. På denne måde er 
danskerne sikret tv-kig til OL, som er verdens største sportsbegivenhed. 

Sommer OL 2020 i Tokyo blev som bekendt pga. corona ud-
sat til 2021, og her var TV2 endnu ikke kommet på banen, 
så DR og Discovery har delt det mellem sig, som det ses i 
tabellen til venstre.  Begge producenter har tilkendegivet, 
at alle deres tv-kanaler vil blive inddraget i transmissionen. 
Så 2021 ser ud til at blive en stor sportsommer ved tv. 
Sommer OL starter 23.7. og varer til 8.8.2021.    

Tour de France 2021 foregår 26.6.-18.7., så den satser TV2 
nok stort på. Den skulle have startet i Danmark, men den 
danske start er udsat til 2022.  

YouSee’s kunder må altså i 2021 undvære de sportsdiscip-
liner, der er nævnt til venstre under Discovery, men må evt. 
købe det som streaming via Discovery+.   

 

.   

  

 

 

 
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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