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Den 30.6.2022 

 
 

News nr. 10 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Velkommen til A2012’s repræsentantskabsmøde lø. 1.10.2022  
Meningen med repræsentantskabsmøder i A2012 er, at vi skal diskutere og sprede erfaringer og ny viden. 
Som vi har nedfældet det i vores vedtægter: A2012’s mission er, ”at være forum og fællesskab for antenne-
foreningers varetagelse af fælles interesser samt til stadighed at styrke, fremme og udvikle disse”.  A2012’s 
vision for antenneforeninger er, ”at den almennyttige antennebranche opleves som en betydelig, kompetent 
og ansvarlig aktør både i lokalområdet og i samfundet”. 

Vi starter mødet fredag aften den 30.9.2022 med vores traditionelle, uformelle middag, hvor der diskuteres 
mange antennerelevante sager med ligestillede fra andre antenneforeninger i hyggelige omgivelser.  

Lørdag vil der komme indlæg om status for Copydan. Der bliver opfølgning på udviklingen med Remote Phy 
siden repræsentantskabsmødet i september 2021 samt opsamling af erfaringer fra årets store messer, AN-
GACOM i Köln i maj og IFA i Berlin i september, se nedenfor. Udvalgsformændene vil opdatere os fra deres 
områder: Skatte-, afgifts- og momsudvalget (bl.a. nye bogføringsregler), Forhandlingsudvalget (nye leveran-

døraftaler for tv og mere på vej), Teknisk udvalg (status på det tekniske om-
råde) samt Informationsudvalget. Herunder diskuterer vi også de sager, der 
er omtalt nedenfor i pkt. 3. og 6.   

Hvad vil du gerne have på dagsordenen?  
Send forslag og ønsker til FU, fu@a2012.dk.      

 Officiel indbydelse til mødet udsendes 26.8.2022. 

 

2. Ingen moms på Copydan nu – men vi skal alle betale alligevel 
Da Folketinget den 9.6.2022 sluttede behandlingen af forslaget om moms på Copydan, kunne der ikke skaffes 
flertal, så forslaget faldt. Ikke på grund af Copydans egen modstand eller modstand fra flere organisationer, 
bl.a. Danske Mediedistributører (tv-leverandørernes forening). Men fordi eksperter fra advokatfirmaet Gor-
rissen Federspiel ikke var enige med Skatteministeriets ek-
sperter om Danmarks forpligtelse til på dette område at følge 
EU-regler. Skatteministeren varslede dog, at forslaget bliver 
genfremsat i Folketinget til efteråret.  

Det var således ikke fordi Folketinget ville beskytte folket mod 
en afgiftsstigning på 10-20 kr. om måneden, at forslaget faldt, 
som nogle påstår. Fængselsreformen, som er en del af forsla-
get, og som koster over 200 mio. kr. består stadig, og den 
kommer vi borgere til at betale. Hvis ikke som moms på Copy-
dan, så som skatter og afgifter på anden måde. 
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3. Fiberselskabernes ”gratis” tilbud er usande og det er antenneforenin-
gernes styrke, men det kræver vidende og aktive bestyrelser 

Vi bruger alle fiber. Det har antenneforeningerne gjort i årtier. Alligevel fortsætter særligt de fiberselskaber, 
der er udgået fra el-selskaberne, med at markedsføre fiberforbindelser, som noget man får gratis, selv om 
prisen er 10-15.000 kr. Det bakkes op af en massiv reklameindsats i tv og dagblade. Men det er ikke sandt.  

For det første leverer fiberselskaberne ikke hurtigere internet. Op til 1.000 Mbit/s (som ingen har brug for) i 
download. Flere antenneforeninger leverer i dag op til 1.200, 1.400 og 1.600 Mbit/s (som man heller ikke har 
brug for). Fiber til hjemmet har stadig en upload hastighed på op til 1.000 Mbit/s, men det har meget få brug 
for, og ny DOCSIS-teknologi, som A2012 følger, kan booste upload på coax op til 500 Mbit/s, måske mere.  

For det andet koster internet på fiber fra fiberselskaberne omkring 300 kr. (eller mere) om måneden. Anten-
neforeninger leverer stadig til meget lavere priser. Mange stadig under 200 kr. om måneden.  

For det tredje er tv, som alene modtages som streaming, forbundet med både ulemper og ekstra udgifter. 
Mens tv på coax med DVB-C kan fordeles til alle de tv-apparater og tv-stik, man har i hjemmet, er der stærke 
begrænsninger på streamingløsninger. F.eks. har YouTV den begrænsning, at den kun kan levere til maks. 5 
tilmeldte enheder. Det slår slet ikke til for en moderne familie med børn, ja dårligt nok til en familie med to 
voksne.  

For det fjerde er der store problemer med APPS, der ikke virker. TV2 Plays APP er som flere andre ikke bagud 
kompatibel, så et tv fra 2016 kan ikke bruge den. YouTV’s aktuelle APP kan f.eks. overhovedet ikke bruges på 
selv de nyeste Samsung tv-apparater, som dækker ca. halvdelen af markedet. Ufatteligt dårligt. 

For det femte er bitraten på de fleste streamingløsninger på 2, 5 eller op til 10 Mbit. Med coax og DVB-C kan 
der leveres bitrater på 10-20 Mbit/s. Ved overgang fra tv på coax til streaming vil man altså opleve en ringere 
billedkvalitet. Nogle streamingløsninger leverer dog UHD (4K), hvis man ønsker det, f.eks. Netflix og YouTube.   

For det sjette kræver streaming (uden adgang til coax og DVB-C) investering i nye tv-apparater til måske 5.000 
– 15.000 kr. eller mere pr. styk, for de gamle tv-apparater, der før kunne tjene deres sidste tid i sommerhuset 
eller på børne-, gæste- eller soveværelser, må nu skrottes, fordi bare få år gamle smarttv slet ikke kan hånd-
tere de apps, der er nødvendige for at streame tv i dag.   

Så når I og jeres medlemmer modtager tilbud om ”gratis” tilslutning til fiber, så foreslår vi, at I informerer 
medlemmerne om, at ”gratis” er en grov overdrivelse for ikke at sige direkte løgn. Desværre falder uvidende 
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer fortsat for fiberselskabernes usandheder.  

Der er mange superstærke argumenter for at bevare og udbygge antenneforeningerne. Fortsat brug af eksi-
sterende coaxkabler, forstærkere og udstyr i antenneforeningerne og hjemmene (genbrug!). Og masser af 
besparelser for husholdningernes daglige økonomi. Her er en kæmpe informationsopgave for alle ansvarlige 
antenneforeningsbestyrelser.  

Intet er gratis. Dem, der påstår det, lyver.  

      

4. ANGACOM Köln 23.-25.5.2022 
ANGA samler op efter en vellykket 2022-messe efter corona-lukning i 
2020 og virtuel messe i 2021. 

• 18.000 deltagere fra 82 lande. Mange fra Danmark igen i år. 
• 390 udstillere fra 35 lande. 
• Over 90% af rekorddeltagelsen før corona i 2019 

Se video på dette link: https://player.vimeo.com/video/723204823  
Se foto på dette link: https://angacom.de/en/about-anga-com/videos-photos 

ANGACOM planlægges igen 23.-25.5.2023. 
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5. IFA Berlin 2.-6.9.2022 
Se mere på hjemmesiden https://b2b.ifa-berlin.com/en/ 

Det er oplyst, at YouSee i år ikke arrangerer studietur til IFA. A2012 er ikke 
bekendt med at andre arrangerer sådanne ture.  

 

6. Fjern benspænd for frivilligt foreningsarbejde 
Som vi alle har oplevet, hæmmes det frivillige foreningsliv af en stadig tiltagende mængde bureaukratiske 
byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen 
i løbet af 2022 forsøge at ændre på sammen med foreningslivet. Første skridt i arbejdet er, at Kulturministe-
riet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst. Derfor gennemfører Kulturmini-
steriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. A2012 har meldt ind, at vi på antenneforeningernes 
vegne ønsker at byde ind på sagen.  

Ministeriet vil også foretage en lov- og regelgennemgang, desværre kun på Kulturministeriets eget område.  

Kulturministeriet har svaret på vores henvendelse: ”Tak for dit brev til Kulturministeriet af 2.5.2022 vedrø-
rende Kulturministeriets afbureaukratiseringsindsats for foreningslivet. Formålet med hele indsatsen er, at 
det skal være lettere at være frivillig og foreningsaktiv. Det er hensigten, at indsatsen for at lempe forenings-
livets byrder bliver en åben proces, derfor er det vigtigt og værdsat, at du gør os opmærksom på, hvor skoen 
trykker for foreningslivet….  

… Vi er i Kulturministeriet opmærksomme på, at der også er en række fælles vilkår for foreninger på tværs af 
sektorområder, fx GDPR- og hvidvaskregler, regnskabslovgivning, regler for brandsikkerhed, forsikring, arran-
gementer, bestyrelsesansvar, vedtægter mv.” 

A2012 vil gerne lave en samler henvendelse, så send gerne dine forlag til afbureaukratisering til 
fu@a2012.dk. Vi samler alle input og vil gøre de enkelte ressortministerier opmærksomme på udfordringer-
ne på deres område.  

 

7. Sommer i A2012 
FU planlægger at holde sommer og slappe af i forhåbentlig godt sommervejr. 
Næste ordinære FU-møde er den 24.8.2022. Men hele sommeren følger vi 
med og vi er ikke længere væk end en mail. Så send en mail til fu@a2012.dk, 
hvis du vil i kontakt.  

  

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. 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
https://b2b.ifa-berlin.com/en/
mailto:fu@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk
mailto:bf@a2012.dk
mailto:pj@a2012.dk
mailto:tl@a2012.dk
mailto:cp@a2012.dk
mailto:ms@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk

