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Den 26.8.2022 

 
 

News nr. 11 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

Velkommen til A2012’s repræsentantskabsmøde lø. 1.10.2022 kl. 10-16 
Vi sender vedhæftet den formelle indkaldelse med foreløbig dagsorden. Tilmelding kan ske allerede nu. 

På repræsentantskabsmødet for et år siden introducerede vi i en række indlæg RPHy, Remote Phy, som sæt-
terantenneforeninger over hele landet i stand til at levere internet og tv til hinanden. Vi ser nu på, hvilke 
praktiske erfaringer, der er gjort med den nye teknik i det forløbne år.   

Vi realiserer også A2012’s mission i praksis, ”at være forum og fællesskab”, hvor der sættes tid af til at ud-
veksle erfaringer og deles ideer. Desuden sidste nyt om udstyr og hardware fra IFA Berlin.  

Hertil kommer beretninger fra udvalgene, der ofte indeholder nye ideer at tage med hjem.  

Den traditionelle, hyggelige fælles middag fredag aften har måttet aflyses, fordi Hotel Fr. VI ikke kunne 
rumme os. 

 

Nyt mødested: Sinatur i Nyborg 

Mødet afholdes denne gang sted på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, 
der lige som Nyborg Strand og Hesselet ligger smukt med udsigt mod Storebælt og Storebæltsbroen med 
nem tilkørsel fra motorvejen. Sinatur markedsfører sig med lækker, økologisk mad fremstillet af friske råva-
rer.  

Grunden til at vi er flyttet hertil er, at Hotel Fr. VI pga. personalemangel ikke har mulighed for at huse os 
denne gang. Når vi har afprøvet det nye sted, skal vi på mødet afgøre, om vi vil forsætte her eller flytte tilbage 
til Fr. VI.  

FU har regnet lidt på køretiden, for der skal gere være balance. De, der kommer fra vest, skal bruge ca. 15 
min. mere for at nå til Storebælt, for de sparer køretiden fra motorvejen til Fr. VI. De der kommer fra øst, 
sparer ca. 30 min.  

 

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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