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Den 7.1.2022 

 
 

News nr. 1 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1.  Godt nytår fra FU 
For snart 10 år siden, den 13.12.2012, blev A2012 
stiftet.  

Det skete, fordi nogle troede på, at man kan drive 
en sammenslutning af antenneforeninger meget 
billigere ved at gøre det virtuelt. Uden at eje eller 
leje lokaler. Uden at have fast ansat kontorperso-
nale. Uden at have en ”tung” hovedbestyrelse, 
hvis medlemmer skulle serviceres af ansat kon-
torpersonale på områder, som man sagtens kan 
klare som bestyrelsesmedlem i egen antenneforening. F.eks. afholdelse af møder og at rådgive medlemmer.  

I stedet har vi fået en smidig topledelse, der længe før corona nødvendiggjorde det, talte jævnligt sammen i 
telefon, og har ugentlige telefonmøder, der træffer beslutninger og løser udfordringer. 

Baggrunden for stiftelsen af A2012 var også, at FDA efter en skuffende afslutning af arbejdet i et visionsud-
valg, valgte at ekskludere tre foreninger, der mente noget andet end hovedbestyrelsens flertal. De tre blev 
sammen med ligesindede foreninger grundstammen i A2012.  

I 2016 gennemførte A2012 et visionsarbejde, der medførte justering af kursen. Derfor fremtræder A2012 i 
dag på 10’ende år som en fuldserviceorganisation, der for en brøkdel af det kontingent andre betaler, leverer 
al den interessevaretagelse, man har brug for som antenneforening. Et par eksempler på kontingent:  

En antenneforening med 500 medlemmer betaler i 2022 til FDA 12.852 kr. og til A2012 kun 1.500 kr.  

En antenneforening med 1.000 medlemmer betaler i 2022 til FDA 18.972 kr. og til A2012 kun 3.000 kr.  

En antenneforening med 2.000 medlemmer betaler i 2022 til FDA 25.092 kr. og til A2012 kun 6.000 kr.  

En antenneforening med 3.000 medlemmer betaler i 2022 til FDA 37.332 kr. og til A2012 kun 9.000 kr.  

Beløb er ekskl. moms og juridisk fond, som man har i FDA. Kilde: http://fda.dk/medlems-fordele/kontingent. 

Tidligere omfattede medlemskabet af FDA også abonnement på FDA Orientering til alle bestyrelsesmedlem-
mer, men det er ophørt fra udgangen af 2021 uden nedsættelse af FDA’s kontingent, se nedenfor pkt. 6. 

Ved en antennefaglig konference i september 2021 og opfølgende udsendelse af News om RPHY har A2012 
anvist vejen til fremtiden for danske antenneforeninger. Ikke desto mindre modtog vi hånende kommentarer 
om dette fra et ledende medlem af FDA’s hovedbestyrelse. Men det får ingen betydning.  

A2012 har en sund økonomi, og med forslag om uændret kontingent for 2022, uændrede priser på forsikrin-
ger, nye forsikringer mod cybercrime og netbanksvindel fremtræder A2012 som den mest fremsynede og 
agile sammenslutning for antenneforeninger. Og samtidig den klart billigste. Det er FU’s hensigt i de kom-
mende år fortsat at fremstå som det bedste tilbud til landets antenneforeninger om varetagelse af fælles 
interesser. 

Godt nytår til alle A2012’s medlemmer, der kan glæde sig over ikke at betale mere end nødvendigt. 
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2. Velkommen til repr.skabsmøde i A2012 lø. 29.1.2022 – erindring 
Vi har sat en række aktuelle udfordringer på dagsordenen. Lørdag formiddag bliver der orientering om de 
nye LER-regler. En medarbejder fra LER-sekretariatet orienterer sammen med Glentens direktør Lars J. Knud-
sen. Vi får også bud fra en række leverandører, der kan hjælpe foreningerne med LER: Dansk Kabel-tv, Stofa 
og Brix & Kamp.  

Efter frokost får vi nyt fra branchen med vægt på det tekniske ved konsulent Gert Svendsen. Bl.a. om nyheder 
fra CES i Las Vegas primo januar.    

Indkaldelsen er udsendt 17.12.2021 med News 20-2021 og ligger på www.a2012.dk under Repræsentant-
skabet. 

Der kommer også de traditionelle rapporter fra Forretningsudvalget (FU), Forhandlingsudvalget (FOHU), 
Skatte-, afgifts- og momsudvalget (SAM), Teknisk udvalg (TU) og Informationsudvalget (INFU). Regnskab/års-
rapport 2021 og budget 2022 skal godkendes, og der skal foretages valg af formand og et medlem af forret-
ningsudvalget samt kritiske revisorer. 

FOHU vil fremlægge forslag fra en kommerciel leverandør, som varsler meget store prisstigninger i årene 
fremover som følge af stigende priser på sportsrettigheder og andre udvidelser i kanalerne. Vi skal drøfte, 
hvordan vi håndterer sådanne forslag, og FOHU vil søge at præsentere en løsning, der tilgodeser alle med-
lemmer, der får leveret tv-kanaler og web-tv via A2012-aftaler.  

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding kan allerede ske nu 
til: https://a2012.nemtilmeld.dk/22/ . 

 

3.  A2012 forsikringer 2022 – til uændrede priser 
Bestyrelsesansvarsforsikring med dækning for besvigelser samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring fortsætter 
i 2022 som kollektive ordninger for de foreninger, der ikke har meldt fra. Det vil fremgå af de opdateringer, 
der er anført under pkt. 4 nedenfor, om foreningen er dækket af de to forsikringer. 

Vi er glade for, at A2012 fortsat kan levere disse forsikringer 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 dækning kan købes for som enkeltforening. 

Beløbene faktureres omkring 1.2.2022. Se mere om dækning på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 

 

4. Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent for 2022 
Fra i dag udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens bestyrelsesmed-
lemmer til den enkelte forening med anmodning om kontrol og opdatering. Vi vil være glade for et hurtigt 
svar – gerne senest tirsdag den 18.1.2022. Modtager vi ikke svar retur senest denne dato, regner vi med, at 
oplysningerne er uændrede. 

Opdateringen af personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer dækker også vores forpligtelser i ht. GDPR. 

På basis af antallet af medlemmer i foreningen opkræves kontingent for 2022, som det bliver fastsat af re-
præsentantskabet den 29.1.2022. Det sker omkring den 1.2.2022. Kontingentet foreslås fastsat uændret for 
2022. 

 
5. Moms på Copydan fra 1.1.2023 
Skatteministeriet har nu fremsat lovforslag, der er sikret vedtagelse ved en politisk aftale mellem Dansk Fol-
keparti, Konservative, SF og regeringen (S). Det betyder, at vi alle fra 1.1.2023 skal betale moms af Copydan-
afgifter for tv. Det forventes at betyde månedlige prisstigninger på ca. 8 kr. for grundpakken, 9 kr. for mel-
lempakken og 11 kr. for fuldpakken. 
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For antenneforeningernes bestyrelser og særligt for kassererne betyder det en administrativ lettelse, idet 
Copydan så ikke mere skal have særbehandling i fakturering og regnskabsaflæggelse. 

Selv om det er meget små stigninger, er det altid ærgerligt, når priserne stiger. Men med lidt tilbageholden-
hed hos tv-producenter og -distributører, bliver denne stigning lille. A2012 følger op på sagen. 

 
6. Trist nyhed: FDA har lagt ”FDA Orientering” i graven 
FDA har i december 2021 udsendt sidste nummer af FDA Orien-
tering, der hermed lukker. FDA Orientering har gennem en del 
år været udsendt elektronisk som pdf, men var tidligere i mange 
år et velskrevet blad, som man glædede sig til at modtage og 
læse. 

FDA indrømmer selv, at det ikke er lykkedes at bevare interes-
sen for bladet. Således skriver man i en meddelelse til abonnen-
terne: ”FDA stopper med at producere FDA Orientering efter en 
ganske lang tid med nedadgående lyst til annoncering i tidsskrif-
tet for leverandører m.fl.”  

Med A2012’s udsendelse af News, som ligger frit tilgængeligt for 
alle på vores hjemmeside www.a2012.dk, har A2012 allerede for flere år siden gjort op med kvartalsvise 
nyheder i lukkede fora. Nyheder skal ud, mens de er nye og kan bruges til noget. Derfor udsender vi News 
hver 2-3 uge eller når der er behov. Formænd og andre interesserede orienteres på hjemmesiden og i mails, 
når noget er endnu mere aktuelt. Senest kunne vi den 22.12.2021 orientere om det nye politiske teleforlig, 
der gør 1 Gbit til normen fra 2025, se pkt. 7 nedenfor.   

 
7. Nyt politisk teleforlig: 1 Gbit til 98% af virksomheder og husstand fra 
2025 og 100 Mbit til de sidste 2% 
Regeringen og Folketingets partier har 21.12.2021 indgået en ny politisk teleaftale. Om bredbåndsdækning 
hedder det i aftalen, at 98 % af alle danske boliger og virksomheder fra 2025 skal have adgang til 1 GBit/s 
download. De sidste 2 % skal have 100/30 Mbit, som var den politiske målsætning til og med 2020. 

Etablering og udrulning skal fortsat ske på markedsvilkår og teknologineutralt, dvs. vi har alle frie hænder til 
at nå målet. Regeringen følger udviklingen løbende og fremlægger en statusrapport i 2023. 

A2012 har med News 19-2021 om RPHY fremlagt redskaberne til at opnå målet. Se http://a2012.dk/wp-
content/uploads/A2012-News-19-2021-8.12.2021-RPHY-Remote-Phy.pdf.  

Der er ingen grund til tøven. Alle antenneforeninger bør snarest leve op til denne målsætning. 

 
Med venlig hilsen fra FU 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3 

Carsten Pedersen, FU-medl.    Martin Sørensen, FU-medl. 
cp@a2012.dk, 44402012-4      ms@a2012.dk, 44402012-5 

Kontakt til A2012: Send mail 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 nyheds-
breve til medlemmerne og på foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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