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Den 17.9.2021 

 
 

News nr. 14-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. A2012 repræsentantskabsmøde lø. 25.09.2021 
Endelig dagsorden vedhæftes. 

 

2. Antennefagligt møde for alle antenneforeninger fr. 24.-lø. 25.9.2021 
Endeligt program vedhæftes. Her er årets chance for at lytte til særdeles videnstunge og inspirerende indlæg 
af stor betydning for fremtiden for alle antenneforeninger. Viden indhentet fra mange danske 
antenneforeninger, danske eksperter og ved løbende kontakt med førende leverandører verden over. 
Tilmelding på https://a2012.nemtilmeld.dk/21/ indtil mandag den 20.9. kl. 10   

Bemærk et par ændringer i forhold til det foreløbige program. Der vil i efteråret blive fremsat forslag til 
ændring af love og/eller bekendtgørelser vedrørende LER (Lednings Ejer Registret), og særligt vedr. antenne-
foreningers forhold. Derfor har FU besluttet at udskyde emnet LER, der var sat på som første emne lørdag 
den 25.9., til repræsentantskabsmødet januar eller maj 2022.  

I stedet er det lykkedes os at få en meget videnstung foredragsholder Thomas Brandt-Knudsen, der vil give 
overblik over og indføring i de særlige forhold for internet og tv-leverance til etageejendomme, både teknisk 
og økonomisk. Indlægget vil også adressere samarbejdsrelationer mellem almene boliger og antenneforenin-
ger. Desuden er der nogle ændringer i, hvem der leverer oplæg fredag eftermiddag.  

Og så bliver der naturligvis – også fredag aften – mulighed for at udveksle erfaringer med danske leverandører 
og andre antenneforeninger om antenneforeningernes muligheder i et stærkt konkurrencepræget marked.   

 

3. Siden sidst 
Siden sidste repræsentantskabsmøde den 3.10.2020 har corona med dertil hørende forsamlingsforbud hin-
dret afholdelse af de planlagte repræsentantskabsmøder i januar og maj 2021. FU har lige som antennefor-
eningerne fortsat sine aktiviteter, og har jævnligt meldt ud om disse i News. Alle News kan ses på vores 
hjemmeside http://a2012.dk/news/, men her skal fremhæves nogle væsentlige aktiviteter og hændelser. 

A2012 har passeret sin 8-års fødselsdag og har det godt. FU’s fokus er skarpt rettet mod sager af fælles inter-
esse, som giver værdi for antenneforeningerne og deres medlemmer. Det er nok derfor, A2012 stadig får 
flere medlemmer. 

Corona vejledning har fyldt rigtig meget. Lad os glæde os over, at vi har genfundet friheden, og at corona er 
næsten overstået.   

På repræsentantskabsmødet den 3.10.2020 leverede medieanalytiker John Strand et par meget inspireren-
de indlæg, hvor han redegjorde for og vurderede markedet og antenneforeningernes muligheder. Det vil vi 
følge op på. 
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Prisstigninger har været et gennemgående tema i hele perioden. Det er ufatteligt, at vi i en tid med alm. 
inflation på under 1% stadig skal finde os i, at tv-selskaberne forhøjer priserne voldsomt. Selv det statsejede 
selskab TV 2 er med på den galej. Det er som om de tror, at festen aldrig slutter. Men vi kan se, at medlem-
merne stemmer med fødderne og går fra dyre til billigere pakker. Det giver direkte tab for tv-selskaberne, og 
Gud hjælpe os; så bruger tv-selskaberne nu direkte dette tab som begrundelse i forhandlingerne for at 
forhøje priserne yderligere. Vi har igen opfordret tv-selskaberne til at gå en anden vej: Sænk eller fasthold 
priserne, så bliver der flere kunder til ”de store tv-pakker”. Så tjener I mere! I A2012 valgte vi fra starten at 
satse på en grundpakke helt uden kommercielle kanaler bortset fra TV 2. Det har vist sig at være et effektivt 
prisværn, og i flere foreninger har over halvdelen af medlemmerne valgt denne pakke. Som ”straf” har NENT 
(Viasat) nægtet at levere frit-valgs-kanaler til medlemmer, der kun har den grundpakke. Det er egentlig frækt, 
og NENT læner sig hårdt op ad et brud på konkurrenceloven.      

Cybersikkerhed er effektive modtræk mod risici, som truer os alle, og det har været et stort emne for FU. Vi 
har udsendt en række artikler om emnet og offentliggjort et værk på ca. 40 sider med vejledninger. 

A2012 følger al ny lovgivning og regeludstedelse, som har betydning for antenneforeningerne. Alt overvejes 
i FU, og hvis vi mener, det er betydningsfuldt, sender vi orientering ud i News. Vi har fuldt den nye lovgivning 
om afgift på blankmedier, ændringer i ophavsretsloven (særligt § 35, som vi snart udsender mere om) og 
Schrems-II-sagen i EU, som har at gøre med, hvor data iht. GDPR må gemmes. Der er specielt problemer med 
USA, fordi NSA’s og andre efterretningstjenesters snagen i alle data udgør et sikkerhedsproblem iht. GDPR. 
Det politiske medieforlig, som betyder meget for os alle, er udsat et par gange, men kommer formentlig op 
til forhandling i det kommende år. Vi følger også alle spørgsmål fra folketingsmedlemmer og svar fra ministre 
og bringer dem, der har interesse for os. Vi ikke bare følger ny lovgivning, vi følger også alt relevant, der 
kommer ud i høring, og i det omfang det er relevant og kræfterne er til det, påvirker vi sagerne med hørings-
svar.  

Vi har etableret en ordning, så vi kan udsende pressemeddelelse Via Ritzau. Vi ”øvede” os på en sag om coax 
vs. fiber. Den er også af nogle antenneforeninger blevet brugt i forhold til deres lokalpresse. 

Med Erhvervsstyrelsen (ERST) har vi drøftet og holdt møde om deres regulering af priser for internet hos 
dominerende markedsaktører. Vi er ikke helt trygge ved ERST’s måde at gøre det på, men nu må vi se. 

For Lednings Ejer Registret (LER) er der komme ny lovgivning, som vi har fulgt, men da der i de kommende 
måneder forventes at ske mere nyt, holder vi os lidt tilbage med orientering om dette område.  

Vi har udsendt vejledning til antenneforeningerne om hvordan man kan give information til ikke medlemmer: 
Hvad må man komme i postkasser, hvor der står Nej Tak? 

Forsikringer til medlemsforeningerne er forhandlet hjem til uændrede priser i 2021. Aktuelt arbejder vi på 
en evt. cybercrime- og netbankforsikring til antenneforeningerne, som vi orienterer om på repræsentant-
skabsmødet.  

Skatte- Afgifts- og Moms-udvalget (SAM) har udarbejdet og udsendt vejledninger og nye satser for kørsel, 
rejsegodtgørelse, godtgørelse til ulønnede, godtgørelse af el-afgift m.m. samt en mere omfattende oriente-
ring om afslutning af den såkaldte fee-sag. Udvalget har også besvaret en del konkrete forespørgsler fra 
medlemsforeninger om skatte- og momsforhold. 

Store udenlandske messer som CES 2021 og ANGACOM 2021 kunne i år kun nydes på distancen pga. corona. 
Vi har vejledt om on-line-adgang og refereret om messerne.  

Det har været en god oplevelse, at flere medlemsforeninger har stillet deres positive erfaringer til rådighed, 
og vi har været glade for at kunne referere dem videre. En ikke-medlemsforening har oplyst, hvordan de i 
kampen mellem fiber og coax har været først med 1,2 GBit/s-internet på coax til 95 kr. om måneden. 
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Desværre har vi også oplevet nedlæggelse af antenneforeninger. Mest fordi de er blevet for små eller fordi 
bestyrelser ikke har vist rettidig omhu med at forny foreningens anlæg. A2012 finder det nu afgørende 
nødvendigt at små foreninger fusionerer med større foreninger. Det bliver et emne, vi vil dyrke meget i det 
kommende år.   

 

4. Mens TDC graver fiber ned, smadrer de antenneforeningers coaxnet  
Vi siger ikke, at TDC gør det med vilje. For vi kan ikke bevise deres hensigt. Men vi siger, at topledelsen i TDC 
og DKTV ikke kan være uvidende om, hvad der sker, når de gør det. Her er en frisk historie fra en formand 
for en større antenneforening i en større dansk by:  

”Jeg kan oplyse at TDC og deres østeuropæiske gravefolk nu snart er færdig med at nedlægge deres konkurre-
rende kabler i hele vores område. Vores net er voldsomt udsat på grund af det. Det virker ikke til, at de 
overhovedet læser på de fremsendte LER-tegninger, men blot graver derudaf. Det medfører at vi dagligt har 
overgravninger. Så sent som i går blev tre kabler overgravet. Dertil kommer de steder, hvor graveholdene 
selv har repareret med tape og så dækket til. 

På baggrund af det har jeg nu indkaldte TDC’s ledelse, Dansk Kabel TV samt deres underentreprenører til et 
møde i dag mhp. hvorledes de vil forhindre det fremadrettet. Alle stiller op, og det gør de også klogt i. 

Jeg har meddelt TDC at de vil modtage en regning for den supplerende medarbejder, vi har været nødt til at 
ansætte til at håndtere den praktiske del af skaderne, samt at vi vil få foretaget en vurdering af, i hvilket 
omfang vores samlede net har lidt skade. Jeg agter derefter at sende TDC et erstatningskrav på den værdi-
forringelse, de har påført nettet. Dette beløb vil vi henlægge til når kablerne over tid viser deres skader. Vi er 
på vej til at hyre en advokat! 

Det gode ved al TDC’s fibernedlægning er dog, at vi oplever en medlemstilgang, plus at 85% af alle vores 
medlemmer allerede modtager internet fra os. Og det tal er i stadig stigning. 

Dette på baggrund af, at vi i de sidste 3 - 4 år har været i gang med opgradering af nettet, så vi kan understøtte 
de højere hastigheder. Da TDC tilbyder 1.000 Mbit/s, så er vi lige gået skridtet videre og tilbyder nu 1.200 
Mbit/s, som cirka halvdelen af vores medlemmer kan modtage, og resten vil være på i første kvartal 2022. 

Upload er lige nu på ca. 80 Mbit/s, men øges til 300 Mbit/s inden månedens udgang, og vi regner med 500 
Mbit/s næste år. Alt sammen på vores coaxkabler. Samtidig sænkede vi prisen fra 100 kr./md. til 95 kr./md.  

Resultatet af dette er, at TDC helt er ophørt med at tilbyde gratis at skyde forbindelse ind til vores 
medlemmer, som de gjorde i starten. Nu ødelægger de blot vores net dagligt, samt efterlader områdets for-
tove i en hæslig stand, men den del tager kommunen sig heldigvis af.  

Så vi blev ”vækket” at TDC’s LER-forespørgsler tilbage i tid, har fået kommunikeret til medlemmerne, analyse-
ret vores strategi. alt med det resultat at vi – stik mod forventning – oplever medlemsfremgang og stærkt 
øget tilgang til vores internet.” 

A2012 er bekendt med andre foreninger, der oplever det samme fra TDC. 

 
Med venlig hilsen – og på gensyn til antennefagligt møde og repræsentantskabsmøde den 24.-25.9.2021. 
 
Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send 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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