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Den 27.9.2021 

 
 

News nr. 15-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1. ”Lad de 1.200 blomster blomstre”  
Denne omskrivning af et Mao-citat fra 1956 lød blandt tilhørerne i pausen efter præsentationen fra Kalund-
borgegnens Antennelaug (KAL) på det antennefaglige møde i A2012 i fredags. KAL, der var repræsenteret 
ved forretningsfører Daniel Badeby, viste os alle, hvordan man i et marked med stærk konkurrence fra fibergi-
ganten Fibia stadig kan vækste. KAL har nu over 10.000 medlemmer, en stigning på 435 bare sidste år.   

Vi springer de tekniske detaljer over her. For også for en antenneforenings må tænke på sit image og sin 
markedsføring. Kalundborg kommune vil have fiber til alle, uagtet der ikke er tekniske holdepunkter for, at 
fiber er bedre end coaxkabel.  

Men forbrugerne falder for smart markedsføring, ikke for tekniske argumenter. Så i stedet for at kæmpe op 
ad bakke og lære medlemmerne mere om teknik, har KAL opfundet et nyt begreb: ”HybridFiberNet” på 1.200 
Mbit.  Det glider ned. Også dem, der vil have fiber uden at kende teknikken bag. På toppen er det både ærligt 

og lokalt. Nye medlemmer 
strømmer til.  

Det er ganske vist: I alle anten-
neforeninger bruger vi i dag et 
hybrid af fiber og coax. Vi kan, 
når teknikken er i orden, leve-
re 1.200 Mbit/s eller mere på 
coax. Vi er også alle ærlige og 
lokale. Det er og kan fibersel-
skaberne ikke. De kan kun le-
vere 1.000 MBit/s. Selv om vi 
er mange, der ved, at disse ha-

stigheder er pral og overkill. Vi opfordrer alle antenneforeninger til selv at inddrage KAL’s geniale markeds-
føring i egen markedsføring. Se foto af KAL’s servicebil. Se mere om KAL: https://www.ka-net.dk/ 

 

2. Tak for fint samvær i Odense den 24.-25.9.2021 
I A2012’s forretningsudvalg (FU) sender vi en stor tak til alle de mange antenneforeninger, både medlems-
foreninger og andre, samt virksomheder, der i weekenden deltog i og bidrog til vores antennefaglige møde 
på Frederiks VI’s hotel. Der var særdeles relevante oplæg, præsentationer, indlæg, spørgsmål og svar samt 
hygge og muntert samvær i pauserne. Det var dejligt at mødes. Der var ”energi” i lokalerne og en stærk vilje 
til at udvikle, og til at vises vores medlemmer i antenneforeningerne, at vi kan gøre det mindst lige så godt 
som fiberselskaberne – og meget billigere. ”Gratis tilslutning” er aldrig gratis!    
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Skræmmende eksempler viste, at fiberselskaberne svinebinder sine kunder med 
uacceptable kontraktvilkår, som man aldrig kan påvirke eller komme ud af. Men 
heldigvis er der kommet masser af nye tekniske muligheder til lavere priser, som 
sætter selv små antenneforeninger i stand til i fremtiden at levere til sine med-
lemmer til priser, som fiberselskaberne, herunder TDC NET, hverken kan eller vil 

matche. Ved brug af et hybrid af fiber, coax og Remote phy.  

FU er ved at samle de mange præsentationer sammen. De vil blive mailet til deltagerne. Vi hører meget gerne 
tilbagemeldinger fra mødedeltagere, som har ideer, kommentarer eller spørgsmål. FU vil så i den kommende 
tid samle op på de mange indtryk og melde ud til A2012’s medlemsforeninger.  

 

3. Med ”Remote Phy” er der ikke mere nogen undskyldning for at 
nedlægge en antenneforening 

Ved mødet fredag den 24.9. blev vi præsenteret for Remote Phy løsninger [”Remote fei”], som A2012 første 
gang omtalte i 2016, på 3 forskellige platforme: Harmonic, CommScope og Cisco. Tre foreninger, der kører 
det i dag, viste deres løsninger. 

Vi så, hvordan uafhængige antenneforeninger fra alle landsdele nu er i stand til at indgå samarbejde med 
andre, og helt uafhængigt af afstande at samarbejde med også helt små foreninger, så disse fuldstændigt kan 
overkomme barrieren med Gigabit-forventningen fra medlemmerne.  

Remote Phy åbner nemlig for ”CMTS i skyen”. Så selv om man kun er en lille forening med f.eks. 200 med-
lemmer, kan man få Remote Phy enheder (kaldet RPD) sat op, så man lynhurtigt kan komme i gang med 
DOCSIS 3.1 og Gigabit til medlemmerne uden at skulle overlade sit anlæg til Stofa, at overgive sig til 
fiberselskaberne, eller indgå i mangeårige aftaler med kommercielle operatører, der malker foreningen for 
overskud. 

Vi ser desværre alt for mange små foreninger, der kapitulerer og ikke orker mere, fordi de får at vide, at det 
er svært, grænsende til umuligt. Men det er usandt. Det er uholdbare påstande fra smarte sælgere.  

At coaxnettet på forhånd skal være ombygget til 1.200 MHz for at starte med DOCSIS 3.1 er noget vås. Derfor 
er den klare opfordring fra A2012: Kom i gang og få succes. Så tjener I pengene, så I får råd til opgradering til 
1.200 MHz. 

En aktiv forening kunne berette om vækst i antal Internetabonnementer blandt medlemmerne i årets første 
9 måneder på 8,4%. I et område, hvor både TDC NET og Fibia ”truer”.  

En større dansk installatør, der ikke er ejet af nogen kommerciel operatører, viste en række cases på 
ombygning/renovering af anlæg. Der var eksempler på at foreninger for 650 - 3.000 kr. pr tilslutning havde 
totalrenoveret deres coaxnet.  

Nogle steder, hvor kablerne var meget gamle 60 ohms kabler, havde man ombygget det, så alle kabler, stik 
og forstærkere i anlægget er udskiftet. Alle forstærkere blev elimineret, og der er kun en enkelt Remote Phy 
node tilbage.  

Mødet fredag viste med talrige eksempler, at det er muligt at bevare antenneforeningerne og ikke at kapitu-
lere. ”Vi har fået troen igen” var meldingen, som mange udtrykte ved middagen efter disse præsentationer. 

Hvis din forening vil have vejledning om, hvordan I kan komme videre, så kontakt A2012 på fu@a2012.dk.  
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4. Uændret kontingent i A2012: 3 kr. pr. medlem pr. år 
Repræsentantskab godkendte lørdag den 25.09.2021 enstemmigt A2012’s regnskab 
for 2020 og budget for 2021. Det blev også det enstemmigt vedtaget at fastholde 
kontingentet til A2012 på uændret 3 kr. pr. medlem pr. år. Store foreninger slipper med 
2 kr. pr. medlem for antal over 10.000. FU vil indstille det samme kontingent for 2022. Det fås ikke billigere.   

Tilbud til nye medlemmer: Resten af året 2021 er medlemskab gratis. I skal først betale fra februar 2022. 

 

5. Fordele ved medlemskab af A2012  
Selv om kontingentet er lavt, er der mange fordele for antenneforeninger ved medlemskab af A2012. Vi 
vedhæfter en flyer om disse. Kan også ses på vores hjemmeside: http://a2012.dk/hvorfor-a2012/  

 

6. Måske flere væsentlige forsikringer til A2012’s medlemsforeninger 
FU præsenterede den 25.9.2021 repræsentantskabet for overvejelser om nye forsikringer ved siden af lov-
pligtig arbejdsskadeforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. Se mere om de eksisterende forsikringer på 
hjemmesiden:  http://a2012.dk/forsikring/.   

De nye forsikringer er en netbankforsikring, der typisk dækker økonomisk tab ved netbank indbrud, altså 
hvor kriminelle via nettet går ind på og tømmer foreningens bankkonti. Det er vi dækket for som privatkun-
der, lige som store virksomheder typisk er dækket efter aftaler med deres bank. Det kom bag på mange, at 
en forening typisk ikke er automatisk forsikret mod denne risiko. 

Den anden nye forsikring er en cybercrimeforsikring, der typisk dækker omkostninger til at genoprette IT-
systemer og gendannelse af data efter virus- og hackerangreb. 

Repræsentantskabet bakkede op om begge forslag og bad FU arbejde videre med sagen og forelægge 
konkrete forslag til beslutning på repræsentantskabsmødet 29.1.2022.   

 

7. Styrket forretningsudvalg i A2012 
Formanden for Gørlev Antenneforening, Martin Sørensen, blev på A2012’s repræsentantskabsmøde den 
25.9.2021 foreslået og valgt som nyt medlem af FU, der dermed udvides fra 4 til 5 medlemmer. Det sker som 
led i planerne for et generationsskifte. Velkommen til samarbejdet, Martin. 

Tage Lauritsen blev genvalgt som sekretær og Poul Juul som næstformand frem til januar 2023.  

Officielt referat af repræsentantskabsmødet bliver udsendt til A2012’s medlemsforeninger om ca. 14 dage. 

Næste ordinære repræsentantskabsmøde blev fastsat til lørdag den 29.1.2022 i Odense. 

 

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@a2021.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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