
 
Side 1 af 2 

                            

    
 Den 14.10.2022 

 
 

News nr. 14 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. A2012’s repræsentantskabsmøde lø. 1.10.2022 - referat 
Referat af mødet udsendes i dag i særskilt mail til alle bestyrelsesmedlemmer i A2012’s medlemsforeninger. 
Samtidig udsendes de fire præsentationer med udvalgenes beretninger. 

 

2. USB-C bliver standard for alle ladere 
Med 602 stemmer imod 13 har EU Parlamentet vedtaget, at alle elektronik-
producenter fra 1.1.2024 skal anvende den brede USB Type C-stik til opladere 
til smartphones, kameraer, tablets og andet mobilt udstyr. Det gør de fleste 
allerede, men beslutningen betyder først og fremmest, at Apple nu må opgive 
sit egenudviklede lightning-stik i iPhone og fremover skal indordne sig til den 
nye standard. Fra 2026 vil den nye EU-standard også gælde for bærbare com-
putere.  

Det er samtidig besluttet, at forbrugere skal have mulighed for at købe mobilenhederne med eller uden op-
lader. EU Kommissionen vurderer, at skiftet til en enkelt stik-standard vil spare EU-borgerne for at købe nye 
opladere for 1,9 mia. kr. årligt. 

USB-C stikket giver fordele over det nuværende Apple lightning-stik ved at tillade dataoverførselshastigheder 
på op til 40 GB/s, mens det i Apples standard er under 0,5 GB/s. USB-C standarden kan i dag overføre op til 
100 W strøm mod omkring 20 W gennem Apples stik. Og så har USB-C den stærke fordel, at det går ind hver 
gang, uanset hvad der vender op og ned modsat den oprindelige USB-standard, der vender forkert 50% af 
gangene. Det vil spare forbrugerne for milliarder af minutter. 

Apple siges at overveje boykotte den nye standard ved alene at tilbyde trådløs opladning. EU overvejer derfor 
hvordan trådløs opladning kan harmoniseres inden udgangen af 2024. 

 

3. Ny Public Service-kontrakt 2022-2025 for DR, Danmarks Radio 
DR, der altid har været rygraden i antenneforeningernes leverancer til medlemmerne, finansieres nu af et 
årligt tilskud på finansloven. Den tidligere DR Licens, der blev indført i 1925, blev afskaffet i 2018 med virkning 
fra 1.1.2022. Vi betaler altså DR gennem skatterne. 

DR har status som en medievirksomhed, der ejes af staten. Mange regler for DR’s virksomhed 
står i Radio- og fjernsynsloven og anden lovgivning. Det er vigtigt i ethvert demokratisk sam-
fund, at myndighederne, dvs. folketing og regering ikke blander sig direkte i mediernes virk-
somhed, jf. diskussionerne om forholdene i Polen og Ungarn. Armslængdeprincippet skal sikre 

ytringsfriheden som bastionen i det politiske demokrati. 

For Danmarks vedkommende indgås der med års mellemrum politiske medieaftaler mellem folketingets par-
tier. Tidligere ofte brede forlig, men de seneste forlig har været smalle, dvs. regeringen og dens støttepartier. 
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Det gælder både aktuelt for S-regeringen og for den tidligere VLAK-regering. I det seneste forlig fra 2022 har 
regeringen og dens støttepartier m.fl. tilbagerullet de fleste af de besparelser, som VLAK-flertallet gennem-
førte i DR fra 2018. 

Mellem regeringen og DR indgås en Public Service-kontakt, der nærmere fastsætter, hvad Danmarks politiske 
system forventer at få leveret for de penge, DR modtager fra staten.  

Den nye kontrakt, der er trådt i kraft 1.10.2022 løber til 31.12.2025. Bemærk, at aftalen er indgået mellem 
Kulturministeren og DR’s Bestyrelse, der formelt er helt uafhængig af Kulturministeren, når de er blevet ud-
peget, selv om det er ministeren selv, der har udpeget dem. DR’s generaldirektør er ansat af DR’s bestyrelse, 
og er den udøvende myndighed med ansvar for den daglige drift. 

Som bestyrelsesmedlem i en antenneforening bør man have indsigt i, hvad DR laver og leverer. Derfor med-
sender vi den ny kontrakt, som anbefales læst i hovedtræk ved lejlighed. Kontrakten bliver fast placeret på 
A2012’s hjemmeside under Info -> TV. Hvis du læser den snart, er du opdateret om DR helt frem til 2025.                 

 

4. Fastspeed ind i Århus – og lavere internetpriser til medlemmerne 
I Århus kan man i dag købe 1.000/100 MB internet fra Stofa for 379 kr. 
om måneden. Men efter at Antenneforeningen Århus er blevet selv-
stændig og købt Stofa ud, har man nu indgået aftale med Fastspeed, 
der leverer det samme for kun 229 kr. En besparelse på 150 gode dan-
ske beskattede kroner pr. måned – eller 1.800 kr. om året. Det kan 
mærkes på de flestes budgetter. Og Fastspeed er kendt for god service 
og stabile forbindelser. Århus AF kan selv levere 1.200/100 MB for 249 
kr. om måneden. Det nye har virkning fra 1.12.2022. 

Samtidig kan medlemmerne fortsat vælge det gode, velkendte tv som DVB-C gennem coax, hvilket har rigtig 
mange fordele, som man mister, når antenneforeningen forsvinder og bliver erstattet af et fiberselskab. Men 
man kan også streame, hvis det er det, man ønsker. Se bl.a. Informationsudvalgets beretning fra repræsen-
tantskabsmødet 1.10.2022. 

Disse handlinger viser, at der fortsat er brug for antenneforeningerne, hvis man vil undgå overpriser til fiber-
selskaberne, som tjener rigtig godt på deres tilbud om ”gratis” fiber.    

 

 

Med venlig hilsen – og god efterårsferie - 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/
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

