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Den 22.12.2022 

 
 

News nr. 18 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Velkommen til fejring af A2012’s 10-års jubilæum og  
til repræsentantskabsmøde fr. 27.1.- lø. 28.1.2023 
I stedet for at hvile på laurbærrene, ser A2012, som vi altid har gjort, fremad. Derfor kan alle indlæg og oplæg 
på repræsentantskabsmødet rummes i et kik på muligheder og udfordringer de kommende år, under over-
skriften: 

”HVAD SKAL VI DE NÆSTE 10 ÅR?” 
 

BBC har lige meldt ud, at flow-tv og tv-pakker er en saga blot om 10 år (se News 17-2022 pkt. 12). Hvad så, 
antenneforeninger?  

A2012 har inviteret en ”smuk flok” af de mest vidende personer hos vores væsentligste leverandører til at 
give hver deres bud på fremtiden: Copydan, YouSee, Stofa, Panther og Allente samt vores egen formand for 
Teknisk Udvalg. Her er en enestående mulighed for på et enkelt møde at skaffe sig det overblik, som skal 
bruges til i det daglige arbejde med at lede antenneforeningerne ind i fremtiden.  

Men der skal naturligvis også festes, fordi der nu er gået 10 år siden en håndfuld antenneforeninger i praksis 
viste, at en sammenslutning af antenneforeninger kan drives meget bedre og billigere end hidtil troet – og 
stiftede A2012. Og at A2012 i 10 år er vist, at det var muligt og rigtigt. Derfor inviteres alle til en fælles, festlig 
middag fredag aften, hvor A2012 bidrager økonomisk til lidt ekstra godt i glassene.    

Lørdag eftermiddag gennemføres det traditionelle repræsentantskabsmøde med rapporter fra Forretnings-
udvalget (FU), Forhandlingsudvalget (FOHU), Skatte-, afgifts- og momsudvalget (SAM), Teknisk udvalg (TU) 
og Informationsudvalget (INFU). Regnskab 2022 og budget 2023 skal godkendes, og der skal foretages valg 
af ny næstformand og 1-2 medlemmer af forretningsudvalget samt af kritiske revisorer. 

Indkaldelsen vedhæftes med foreløbig dagsorden. Den ligger også på www.a2012.dk under Repræsentant-
skabet. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger samt udvalgsmedlemmer i A2012 er velkomne til at del-
tage. Tilmelding kan allerede nu ske til: https://a2012.nemtilmeld.dk/24/ 

 

2.  A2012’s ”gamle” kollektive forsikringer fortsætter uændret i 2023 
Bestyrelsesansvarsforsikring med dækning for besvigelser samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring fortsætter 
i 2023 som kollektive ordninger for de foreninger, der ikke har meldt fra. Det vil fremgå af de opdateringer, 
vi udsender primo januar 2023 til hver enkelt forening, om foreningen er dækket af ordningen.  

Vi er glade for, at A2012 fortsat kan levere disse meget billige forsikringer, som vi stærkt anbefaler. Vores 
bestyrelsesansvarsforsikring, som vi – desværre – har set fungerer i praksis, leveres til uændret og meget lav 
præmie på kun 800 kr. årligt. Arbejdsskadeforsikringen stiger fra 125 kr. til 150 kr. for hele året.  

Præmierne faktureres omkring 1.2.2022. Se mere om dækning på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 
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3. A2012’s ”nye” kollektive forsikringer 2023 dækker cybercrime 
A2012 tegnede med virkning fra 1.2.2022 to nye kollektive forsikringer, som har dækket alle medlemsfor-
eninger gratis i 2022, fordi præmien blev afholdt af A2012’s kasse.  

Siden da er kriminaliteten på de dækkede områder steget voldsomt. Der er dagligt historier i medierne om 
nye ”indbrud”. Kloge folk siger, at risikoen for hacking af vores IT-systemer er 30-doblet i løbet af året. Krigen 
i Ukraine og den ”nye kolde krig” mellem Rusland og NATO, der også foregår virtuelt, siges at have bidraget 
hertil. A2012’s webmaster bekræfter, at vores egen hjemmeside dagligt er udsat for mange angreb fra alle 
steder i verden. Checker I jeres egen hjemmeside og andre netforbundne IT-systemer? En forsikring er god 
at have, hvis ulykken sker, men med forberedelse og forebyggelse slipper man for meget besvær senere.   

Netbankforsikring dækker indbrud på foreningens bankkonti, som mange fejl-
agtigt tror dækkes af banken. Præmien er 150 kr. for hele 2023. 

Cybercrimeforsikring dækker praktisk hjælp og erstatning, hvis kriminelle bry-
der ind i foreningens IT-systemer. Præmien er 550 kr. for hele 2023. 

Alle medlemsforeninger, der ikke frasiger sig disse to forsikringer, som vi stærkt 
anbefaler, er fortsat omfattet af dækningen, der faktureres omkring 1.2.2023.   

Se mere om dækning på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 

 

4. Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent 2023 
Primo januar 2023 udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens besty-
relsesmedlemmer til hver enkelt forening med anmodning om opdatering. Udsendelsen udgør samtidig den 
”editering”, som skal udføres i ht. GDPR.  

På basis af antal medlemmer i foreningen faktureres 2023-kontingentet omkring den 1.2.2022. 
Kontingentet foreslås fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem for 2023, se nærmere i indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet.  
 

5.  Kørsels- og rejsegodtgørelse 2023 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk at maksimum 
kilometergodtgørelse er sat op til 3,73 kr. pr. km.    

Der vedhæftes også et opdateret skema til afregning af kørselsgodtgørelse. Heri 
kan indsættes foreningens eget navn og logo. Bemærk, at den lave sats for km.-
godtgørelse 2,19 kr.  er indsat som en mulighed. Hvis foreningen allerede har et 
tilpasset skema, skal man blot ændre satserne for kørselsgodtgørelse i dette.  

Både skema og dokument ligger fast på A2012’s hjemmeside www.a2012.dk un-
der ”Aktuelle skatteregler”. Når man følger A2012’s vejledning og skema, har 
man sikkerhed for, at skattelovene er overholdt, og at udbetalingen er skattefri. 

 

6.  Godtgørelser til ulønnede og lønnede best.medl. og hjælpere 2023 

SAM-udvalget har udarbejdet en opdate-
ret vejledning med satserne for 2023, der 
vedhæftes. Bemærk, at de faste godtgø-
relser er uændrede i forhold til 2022 (og 
2021). Dokumentet er også lagt på 
A2012’s hjemmeside www.a2012.dk un-
der ”Aktuelle skatteregler”. Når man føl-
ger A2012’s vejledning, har man sikker-
hed for, at udbetalinger, der følger vejledningen, er skattefri. 
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7.  Fradrag for el-afgifter 2022 

SAM-udvalget overvejer en ændret vejledning som følge af midlertidige ændringer i lovgrundlaget.  

 

8.  Del SAMs vejledninger til jeres revisor 
Erfaringen viser, at ikke alle revisorer har tilstrækkelig indsigt i de særlige forhold i frivillige foreninger. Hvis 
reglerne ikke følges, kan konsekvensen blive, at de udbetalte ydelser, der korrekt håndteret er skattefri, bli-
ver skattepligtige, for de er kun skattefri, hvis reglerne nøje følges. Hvis foreningen har ekstern regnskabsas-
sistance eller revisor, foreslår vi, at foreningen sender SAM-vejledningerne til vedkommende for at gøre op-
mærksom på reglerne.  

 

9. UHD er meget flot  
Et medlem af FU har benyttet muligheden for at se FIFA fodbold VM i UHD (= 4K), som 
TV2 stillede til rådighed som streaming via TV2Play. Både han og fruen er helt enige om, 
at det var meget flotte billeder, hvor især detailrigdommen i tætte billeder var impone-
rende. Set på et Samsung LED UHD fra 2016 med Appleboks.   

Om det er værd at betale ekstra for UHD, er en anden sag. VM finalen blev set af 1,4 mio. danskere, ca. 
800.000 på DR1 og 600.000 så TV2. 

Apropos har EU lige vedtaget at forhindre 8K, for 8K tv- apparater bruger for meget energi.  

  

10. Balancen på det danske tv-marked  
Her er nogle nøgletal, der er værd at huske, når man skal købe tv-kanaler. Danskerne bruger 50% af deres tv-
tid på TV2-kanaler og 30% på DR-kanaler. I alt dækker de to store statsejede tv-stationer altså 80% af vores 
tv-sening. Resten dækkes af Viaplay 10%, Discovery 5%, Disney 1% og andre de sidste 4%.     

 

 

FU sender vores bedste ønsker om en glædelig 
jul og et godt nytår 2023 til bestyrelseskolleger i 
alle medlemsforeninger og andre læsere. 

Vi ser frem til at møde mange af jer til fejring af 
vores 10-års jubilæum og repræsentantskabs-
møde fr. 27.1. – lø. 28.1.2023. 

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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