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 Den 23.9.2022 

 
 

News nr. 12 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Velkommen til A2012’s repr.skabsmøde lø. 1.10.2022 kl. 10-16 
Husk, at mødet afholdes et nyt sted: Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 
Det bliver første gang i 2 år uden corona-restriktioner.  

Vi vedhæfter mødets endelige dagsorden. Tilmelding skal ske senest mandag den 26.9. kl. 10. 

Bemærk, at formiddagens program er 
udvidet, så du nu får en fyldig oversigt 
over de nyeste erfaringer med og mu-
ligheder for udbygning af antennefor-
eningens netværk.    

På repræsentantskabsmødet i sep. 
2021 introducerede vi RPHy, Remote 
Phy, i en række indlæg. Det gør anten-
neforeninger over hele landet i stand 
til at samarbejde ved at levere inter-
net og tv til hinanden. Vi ser nu på, 
hvilke praktiske erfaringer, der er gjort 
med den nye teknik i det forløbne år.   

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

 

2. Siden sidst 
Som oplæg til pkt. 3 i dagsordenen for repræsentantskabsmødet er her en oversigt over aktiviteter, som FU 
har beskæftiget sig med siden repræsentantskabsmødet 29.1.2022. 

På januar-mødet fik repræsentantskabet en grundig indføring i 
de nye LER-regler (Ledningsejerregisteret), som har så mange 
fordele for alle, at A2012 bakker op om dem.  

Fra august 2022 har A2012 fået medlemskab af LER-følgegruppen under Energi-med-mere-ministeriet, hvor 
vi sammen med andre ledningsejere vil repræsentere antenneforeningerne synspunkter. A2012’s formand 
Bernt Freiberg er af FU udpeget som medlem af udvalget. Vi anbefaler alle antenneforeninger at tilmelde sig 
LER.  

Vi har ønsket, at tilmelding for antenneforeninger med under 500 medlemmer skal være frivilligt, fordi det 
er en stor administrativ byrde. Hvis det ikke lykkes at komme igennem med dette ønske, må det føre til, at 
A2012 anbefaler, at små antenneforeninger slår sig sammen med andre foreninger eller arbejder sammen 
med store foreninger om at varetage denne og andre administrative opgaver i fællesskab. For små og mel-
lemstore foreninger anbefaler vi at lave aftaler med eksterne serviceleverandører om at varetage LER-
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opgaven. Det koster, men det er nødvendigt. Se mere i News 5-2022 (find den på vores hjemmeside 
http://a2012.dk/news/).  

Det lykkedes FU at fastholde bestyrelsesansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring til uændrede 
priser i 2022. Det er kollektive forsikringer med frivilligt til- og fravalg. Fra 1.2.2022 blev disse forsikringer 
suppleret med kollektive forsikringer mod cybercrime samt indbrud i foreningernes netbankskonti. Med 
repræsentantskabets godkendelse blev de nye forsikringer tegnet for alle medlemsforeninger med gratis 
dækning i 2022 for at fejre, at A2012 snart fylder 10 år og har en god økonomi. Priser for 2023 vil snart blive 
udmeldt. Læs mere om forsikringsordninger på hjemmesiden http://a2012.dk/forsikring/.  

FU følger løbende ved deltagelse i møder og konferencer ud-
viklingen i Schrems II-sagen, som handler om, hvorvidt cloud-
løsninger (opbevaring af data i ”skyen”) er sikre nok til at op-
fylde GDPR, hvis USA og dermed NSA (”Big Brother”) og an-
dre amerikanske tjenester kan få adgang til data. Sagen er 
endnu ikke afklaret hverken i EU eller Danmark.  

FU følger løbende nye regler fra Arbejdstilsynet og oriente-
rer i News, hvis noget er særlig relevant for antenneforenin-
ger.   

FU har på et møde med ledelsen for Copydan drøftet både det løbende samarbejde og de mere langsigtede 
perspektiver. Vi presser på for en ny aftale om fælles markedsføringsindsats for nabolandskanaler og satser 
på, at få det afsluttet inden årets udløb. Vi har også fået adgang til at udsende en redegørelse for hele Copy-
dan-systemet og ophavsretsreglernes udvikling siden 1985 i relation til antenneforeningerne. Det udsendes 
senere.    

A2012 FU besvarer løbende høringer fra ministerier og andre myndigheder om nye regler set fra en anten-
neforenings perspektiv. Overfor Justitsministeriet har vi påpeget tvivl om, hvilke antenneforeninger, der skal 
opbevare hvilke data om internetmedlemmer.   

Vi har i News orienteret om, at der fra 1.1.2022 er kommet en ny måling af seertal, der nu også inkluderer 
streaming. Vi opfordrer antenneforeningernes bestyrelsesmedlemmer til, når der skal vælges tv-kanaler, at 
orientere sig i disse statistikker. Mest markant viser det sig, at mange ”små” tv-kanaler ses af meget få, mens 
alle betaler til dem. Måske skal man henvise interesserede i sådanne ”små” kanaler til selv at købe disse som 
streaming. 

FU orienterede i News 7-2022 om aflysningen af det plalagte repræsentantskabsmøde den 7.5.2022. Ingen 
medlemsforeninger krævede mødet opretholdt.  

Moms på Copydan har været en af årets store politiske sager. Det er stadig ikke afklaret, om det er et EU-
krav. Folketinget har på trods af dette brugt pengene, godt 200 mio. kr., til en fængselsreform, så uanset om 
vi får moms på Copydan eller ej, kommer vi som forbrugere til at betale. 

A2012 er medlem af flere sammenslutninger, hvor FUs medlemmer deltager i møder, hvor vi dels repræsen-
terer antenneforeningerne sag, dels samler informationer, som det kan være nyttigt at bruge i interesseva-
retagelsen eller at viderebringe i News eller på anden måde. Det drejer sig bl.a. om Dansk IGF (Internet 
Governing Forum under Erhvervsstyrelsen) og Internetdagen, der nu er kommet i gang igen efter corona. 
Det drejer sig om Dansk Selskab for Ophavsret, hvor vi har adgang til landets ypperste eksperter på ophavs-
retsområdet. Samt FN, Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd, hvor A2012 er sammen med andre 
aktører fra branchen inkl. større leverandører og rådgivningsfirmaer. Videre deltager FUs medlemmer i se-
minarer og møder arrangeret af f.eks. Ingeniørforeningen, dels af kommercielle rådgivningsfirmaer som 
Computerworld og Version2. Emnerne er i disse år især cybersikkerhed, og deltagelsen sikrer, at FU kan 
rådgive A2012’s medlemmer og har fagligt hold på det, der er vigtigt for os. Endelig har medlemmer af FU 
deltager i både ANGACOM i Köln og IFA i Berlin. 

FU har også deltaget i møder i flere medlemsforeninger, f.eks. Korsør og Glenten. 
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FU udøver sin virksomhed på effektive, ugentlige telefonmøder á ca. 1 times varighed. Desuden har FU holdt 
et enkelt fysisk møde, hvor vi over et måltid har haft mere tid til at drøfte løst og fast. 

 

3. Stofa holder tv-priserne i ro i 2023 
Efteråret er tiden, hvor priserne for næste år meldes ud. Stofa overrasker ved for tredje år i træk at komme 
ud med uændrede priser (dog har antenneforeningerne tidl. år bidraget på anden måde).   

Direktør Sune Nabe Frederiksen siger det sådan: ”Mange af vores kunder er i forvejen presset af stigende 
priser på alt fra energi til dagligvarer. Derfor er det ekstra vigtigt for os, at vi ser verden fra kundernes per-
spektiv og gør alt, hvad vi kan, for at undgå nye prisstigninger.” Han fortsætter: ”Vi tror ikke på, at prisstig-
ninger på tv-markedet er vejen frem. Derfor sætter vi alt ind på at forhandle nogle aftaler hjem, der ikke 
betyder stigende priser for vores kunder. Vi håber, at tv-stationer og rettighedsorganisationer er indstillet på 
at udvise samme mådehold.”  Deri kan vi kun være helt enige.  

Men Nabe slår hovedet på sømmet, når han siger: ”Der er ingen tvivl om, at vi ville have 
tjent flere penge ved at hæve vores priser årligt. I stedet har vi fået gladere kunder, og vi 
oplever også, at der er færre, som ønsker at skifte til en anden tv-udbyder”. Det har vi fra 
A2012’s side sagt og levet efter i mange år. Dejligt, at det slår igennem nu hos Stofa. 

  

4. YouSee sætter tv-priserne op i 2023 
Direktør Christian Morgan har en helt modsat opfattelse: ”Jeg tror, alle danskere har kunnet mærke, at alting 
er blevet dyrere. Vi er derfor meget opmærksomme på, at det er udfordrende tider for vores kunder. Derfor 
arbejder vi som ansvarlig operatør på at finde den rette balance mellem at drive holdbar virksomhed og have 
et forsvarligt prisniveau.” Men YouSee’s priser stiger med 20-40 kr. pr. måned, og det kan mærkes.  

Morgan fortsætter: ”Vi justerer prisen som reaktion på de prisforhøjelser, vi har modtaget fra vores netværks-
leverandør. Også her har vi forsøgt at holde prisen i ro på så mange abonnementer som muligt i en tid med 

høj inflation og generelt stigende omkostninger”.  

Det er bemærkelsesværdigt med så forskellige holdninger hos antenneforeningerne to 
største leverandører. Stofa handler aktivt. YouSee laver passiv tilpasning til markedet. Må-
ske er det denne forskel der gør, at YouSee fortsat mister kunder. 

 

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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