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 Den 7.10.2022 

 
 

News nr. 13 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. A2012’s repræsentantskabsmøde lø. 1.10.2022 
Mødet blev gennemført på Storebælt Sinatur Hotel & Konferencecenter i Nyborg i god stemning og med 
pauser, hvor der var tid til at networke.  

Hovedemnet var erfaringerne med RPD, Remote Phy Device, og RPHy, Remote Phy. Ingen seriøse leveran-
dører og teknikere er mere i tvivl: Denne teknik er vejen frem. Den er egnet til at sikre, at alle selvstændige 

antenneforeninger, er i stand 
til at samarbejde landet over 
ved at levere internet og tv til 
hinanden - og give fibersel-
skaberne baghjul.  

A2012 forudså denne udvik-
ling i 2016, og har nu placeret 
sig som den ledende sam-
menslutning for seriøse an-
tenneforeninger.  

De tekniske præsentationer 
er allerede udsendt til delta-

gerne i mødet, og mødereferatet udsender inden 14 dage fra mødet til alle medlemsforeninger sammen med 
udvalgenes præsentationer.  

Repræsentantskabet besluttede, at antallet af ordinære repræsentantskabsmøder nedsættes fra 3 til 2 fra 
næste år og bad FU fremlægge forslag til ændring af vedtægterne om dette. Se nedenfor om de to repræ-
sentantskabsmøder i 2023.  

Over halvdelen af medlemsforeningerne regnet efter antal tilslutninger var repræsenteret ved mødet.  

 

2. A2012’s jubilæumsrepræsentantskabsmøde fr. 27.1. - lø. 28.1.2023 
A2012 kan fejre sit 10-års jubilæum den 13.12.2022. I god form. I 
god stil.  

Repræsentantskabet besluttede den 1.10. at vi skal fejre jubilæet 
ved et udvidet repræsentantskabsmøde, hvor vi starter med 
møde fredag den 27.1. kl. 16, spiser en festlig, fælles middag kl. 
19 og fortsætter lørdag den 28.1. med møde hele dagen til kl. 16. 

Mødet finder sted på Fr. VI’s Hotel vest for Odense, hvor vi plejer 
at være. FU modtager gerne snarest forslag til emner.  

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/


 
Side 2 af 3 

3. A2012’s repræsentantskabsmøde lø. 30.9.2023 
Mens tidspunktet ligger fast, gør stedet det ikke. Repræsentantskabsmødet den 1.10., 
som foregik i Nyborg, diskuterede om repræsentantskabsmøderne fremover skal pla-
ceres øst eller vest for Storebælt, på Østfyn eller Vestfyn eller i Jylland. Evt. på skift. 

FU har efter diskussionen besluttet at bede vores lokale medlemsforeninger om at 
byde ind med mulige steder i deres lokalområder, som de jo kender bedst. Gode faci-
liteter og rimelige priser forudsættes. 

FU opfordrer derfor medlemsforeningerne til inden den 15.11.2022 til fu@a2012.dk  
at indsende forslag. 

 

4. Anbefaling: Download APP’en digitalt ”selvforsvar” og 
undgå fishing-fælder 

Forbrugerrådet Tænk har stillet en APP gratis til rådighed, som advarer mod en masse falske 
mails. FU har afprøvet den – og anbefaler den. 

 

5. IFA Berlin sep. 2022 
Konsulent, civ.ing. Gert Svendsen gav på mødet den 1.10. A2012’s repræsen-
tanter en oversigt over IFAs udstilling i år samt indsigt i de strategiske over-
vejelser om IFAs fremtid, mens IFA nærmer sig sin 100 år fødselsdag. Corona 
og de aktuelle kriser lægger pres på de store messearrangementer, og frem-
tiden er ikke afklaret. 

Der var i år på IFA ikke væsentlige nyheder på tv-fronten. Der er stadig OLED, 
QLED og 8K, men intet om optimering af tv-apparater til IP og streaming. Ej heller nyt om transmission i 
praksis af meget høj billedkvalitet, 4K- og 8K, til alm. seere via coaxkabler, fiber m.m.   

Gert Svendsens præsentation vedhæftes.    

 

6. Antenneforeningen Århus går solo 
Efter afslutning af en voldgiftssag med Stofa, hvis indhold ikke er offentlig-
gjort, har Antenneforeningen Århus med 45.000 medlemmer, og dermed 
en af landets største antenneforeninger, fastholdt kursen og besluttet selv 
at drive eget internet og stå for levering af tv-signaler til medlemmerne. 
Foreningens mål er at nedsætte priserne og øge antallet af medlemmer.  

”Vi vender på mange måder tilbage til foreningens eksistensberettigelse: 
Nemlig at være en uafhængig forening, der kan varetage medlemmernes interesser og sikre et godt udvalg 
af tjenester og produkter til konkurrencedygtige priser,” siger direktør Michael Jakobsen til ITWatch. 

Det er oplyst, at der er et fibernetværk ud til 260 noder, hvorfra der ligger coax-forbindelser ud til godt 90.000 
husstande. Så der er store muligheder for at sælge mere til flere. Coaxnettet er blevet opgraderet til DOCSIS 
3.1.-standard.  

A2012 klapper i hænderne og ønsker Århus et stort tillykke.  

Se mere på foreningens hjemmeside https://www.antenneforeningenaarhus.dk/. 
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7. Regeringens lovprogram 2022-23 
Selv om folketingsvalget nu er udskrevet til 1.11.2022 skal der fortsat gøres klar til lovgivning, når et nyt 
Folketing og en ny regering er klar formentlig medio november. Derfor har regeringen efter Statsministerens 
åbningstale tirsdag den 4.10.2022 fremlagt sit sædvanlige lovprogram. FU har straks gennemgået program-
met, der vedhæftes med gul markering for ny lovgivning, der har relevans for antenneforeninger. Vi skal 
særligt gøre opmærksom på: 

- Lovforslag om moms på ophavsretslige ydelser (Copydan), som har været fyldigt omtalt i det forløbne 
år, og som faldt i Folketinget i juni 2022 pga. uenighed om EU-kravs betydning. Forlaget er allerede 
sendt i høring som Lovforslag 13 (L13). FU følger sagen nøje. Se side 42 i lovprogrammet. 

- Skærpelse af efterforskning ved konkurrencekontrol. Side 16. 
- Fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (kan det siges mere indviklet?). Side 18. 
- Flere forslag fra Kulturministeren om bl.a. ophavsret. Side 32.  
- En lov, der bemyndiger kommunerne til at tillade fiberselskaberne ret til at nedgrave fiberkabler i 

private veje, selv om ejerne af vejene modsætter sig gravningen. A2012 anser det for ekspropriation 
uden lovligt formål og har udtalt sig imod forslaget ved en høring. Vi følger op på sagen. Side 53.  

Desuden skal Folketinget have en redegørelse om Danmarks digi-
tale vækst. 

I det kommende år gennemføres desuden tidligere års lovgivning 
på 2 områder, der er af betydning for antenneforeninger: 

- Den nye LER-lov, LER 2.0 (Ledningsejerregistret), som vi 
flere gange har redegjort for. 

- Den nye bogføringslov, som gør digital bogføring obligato-
risk på en række områder. Vi udsender orientering herom 
så snart forholdene er afklaret. 

 

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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