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 Den 6.1.2023 

 
 

News nr. 1 - 2023 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

GODT NYTÅR 

TIL ALLE 

ANTENNEFORENINGER 
 

 

1. A2012’s 10-års jubilæum repræsentantskabsmøde fr. 27.1.- lø. 
28.1.2023 – HUSK TILMELDING 

Mødet bliver en enestående mulighed for som bestyrelsesmedlem i en antenneforening at få samlet overblik 
over, hvad der bliver muligt for os i fremtiden. Og at drøfte dette med kolleger fra andre antenneforeninger.  

”HVAD SKAL VI DE NÆSTE 10 ÅR?” 
BBC har lige meldt ud, at flow-tv og tv-pakker er en saga blot om 10 år (se News 17-2022 pkt. 12).  

Hvad så, antenneforeninger?  

Og så skal der naturligvis festes, fordi der nu er gået 10 år siden en håndfuld antenneforeninger stiftede 
A2012.    

Der var desværre en fejl i Indkaldelsen udsendt den 22.12.2022 (vedr. deltagere fra Stofa). Derfor vedhæftes 
en rettet indkaldelse med foreløbig dagsorden dateret 23.12.2022. Den ligger også på www.a2012.dk under 
Repræsentantskabet. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger samt udvalgsmedlemmer i A2012 er velkomne til at del-
tage. Tilmelding kan ske nu til: https://a2012.nemtilmeld.dk/24/ 

Hvis I kender en antenneforening, der endnu ikke er medlem af A2012, så tilbyd dem deltagelse i møderne 
(undtagen lørdag eftermiddag). Send samtidig et praj til FU, så vi ved, hvem der er inviteret. 

 

2. A2012 reklamerer - selvfølgelig -  for Nabolandskanalerne 
I Politiken den 30.12.2022 bragte VerdensTV fire helsidesannoncer for NabolandsKanalerne. A2012 var me-
get glad for muligheden for som landssammenslutning for brugerejede danske antenneforeninger at med-
virke og anbefale NabolandsKanalerne. Se vedhæftede pdf af hele annoncen. A2012’s formand er ham uden 
skæg 😊😊.  
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Undertekster til Nabolandskanalerne startede i 
2008 som et fælles non-profit-projekt mellem dan-
ske antenneforeninger og Copydan. Nabolandenes 
store public service-tv-stationer SR, NRK, ARD og 
ZDF stiller deres kanaler gratis til rådighed for dan-
ske seere, og udgifterne til undertekstning betales 
af os selv gennem vores Copydan-betaling. 

Nabolandskanalerne var i 1970’erne og 1980’erne antenneforeningernes første mulighed for at se andet end 
DR, og mange antenneforeninger benyttede muligheden for at supplere DR og senere også TV2 med disse. 
Det øgede kendskabet til tysk sprog i det sydlige Jylland og på Fyn, norsk sprog i Nordjylland samt svensk 
sprog på Sjælland. Den mulighed eksisterer stadig og er ikke blevet mindre aktuel. 

Mange, der i dag ser NabolandsKanalerne, finder ud af, at de er en ”vitaminrig” erstatning for de meget 
”letbenede” kommercielle programmer, som vi betaler i dyre domme. Og NabolandsKanalerne er stadig uden 
irriterende reklameafbrydelser. Se tv-guiden på https://www.nabolandskanalerne.dk/tv-guide/, hvor man 
også kan se, hvilke udsendelser, der har danske undertekster. Vi opfordrer jer til at lægge dette link på an-
tenneforeningens hjemmeside. 

Husk, at der er mulighed for at møde repræsentanter for Copydan på A2012’s repræsentantskabsmøde fre-
dag den 27.1.2023. 

     

3. Inviter FU til bestyrelsesmøde i jeres antenneforening 
Allerede fra starten gjorde vi det nemt at kontakte FU med henven-
delse til én postkasse: fu@a2012.dk, og da vi holder ugentlige mø-
der, kommer der hurtigt svar.  

Nu tilbyder FU også deltagelse i et bestyrelsesmøde i en medlems-
forening, hvis I ønsker at diskutere en sag med os og trække på vores 
ekspertise og erfaring. Det er nok begrænset hvor mange fysiske mø-
der, vi kan nå, men vi kan også deltage virtuelt f.eks. på Teams (det 
fik vi lært af corona). 

Så kontakt os på fu@a2012.dk, hvis I har spørgsmål eller ønsker om kontakt. 

 

4. Opdatering af medlemsoplysninger 2023 
I de kommende dage udsender vi alle de oplysninger, vi har registre-
ret om medlemsforeningen og dens bestyrelsesmedlemmer til den 
enkelte forening med anmodning om kontrol og opdatering. Vi vil 
være glade for et hurtigt svar. Modtager vi ikke svar retur senest den 
20.1., sender vi en erindring. 

Opdatering af personoplysningerne om bestyrelsesmedlemmer 
dækker også vores forpligtelser i ht. GDPR. 

På basis af antallet af medlemmer i foreningen opkræves kontingent for 2023, som det bliver fastsat af re-
præsentantskabet den 28.1.2022. Det sker omkring den 1.2.2022. Kontingentet foreslås fastsat uændret. 
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5. Hvad koster advokatbistand? Biligst juidisk assistance i A2012 
Advokaters priser ligger typisk fra 1.800 – 2.600 kr. i timen.  

For 2023 har Justitsministeriet fastsat en grundtakst pr. time på 1.880 kr. for 
beskikkede advokater, og det regnes som ”bunden” under advokatsalærer. Ar-
bejde udført af advokatfuldmægtige bør være billigere, mens seniorpartnere og 
specialadvokater fakturerer 4 - 6.000 kr. i timen, ofte med udgangspunkt i vær-
dien af den sag, de rådgiver om.  

I A2012 leverer vi fortsat juridisk bistand til medlemsforeningerne for 500 kr. i timen plus moms. Det koster 
aldrig noget at spørge. Kun egentlig sagsbehandling faktureres.  

 

6. 40.000 kr. i tilskud til fiberforbindelser til nogle heldige husstande 
2.700 danske hjem og virksomheder har vundet i ”det store statslige lot-
teri”, som kaldes Bredbåndspuljen. De delte de 100 mio. kr., der i 2022 var 
til rådighed, og det giver i gennemsnit knap 40.000 skattefri kroner til hver. 
Det oplyser Energi-m.m.-ministeriet Via Ritzau den 21.12.2022.  

Se mere på https://bredbaandspulje.sdfi.dk/ 

”Alle har krav på godt internet!”  Vi ønsker tillykke.            

 

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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