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 Den 13.1.2023 

 
 

News nr. 2 - 2023 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1. A2012’s 10-års jubilæums repræsentantskabsmøde fr. 27.1.- lø. 
28.1.2023 – TILMELDING SENEST MA. DEN 16.1.2023 kl. 10 

FU har været kreative, og vi har sammen med køkkenchefen sammensat en meget lækker 5-retters jubilæ-
umsmenu. Hertil serveres 5 udsøgte vine fra Spaniens smukkeste vinmarker. Det bliver en festlig aften, hvor 
højdepunktet dog er uformel snak og hygge med kolleger fra andre an-
tenneforeninger og en række deltagende leverandører og oplægshol-
dere.  

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger, udvalgsmedlemmer 
i A2012 samt gæster, se nedenfor, er velkomne til at deltage. Tilmelding 
til festmiddag og overnatning fredag den 27.1. skal ske senest mandag 
den 16.1. kl. 10  til: https://a2012.nemtilmeld.dk/24/. Tilmelding til re-
præsentantskabsmødet lørdag den 28.1. skal ske senest mandag den 
23.1. kl. 10.  

Forslag til behandling på repr. mødet skal være FU i hænde senest i dag fredag den 13.1.2023.  

Hvis I kender en antenneforening, der endnu ikke er medlem af A2012, så tilbyd deres bestyrelsesmedlem-
mer at deltage i møder, middag og overnatning (undtagen lørdag eftermiddag). Send samtidig et praj til 
FU, så vi ved, hvem der er inviteret. 

 

2. Opdatering af medlemsoplysninger 2023 
Tak for de hurtige tilbagemeldinger på de spørgsmål, vi udsendte den 10.1.2023. 

Vi håber at have alle svar tilbage senest fredag den 20.1.2023. 

 

3. qLER: Forlang en rabat på 20% 
Firmaet qLER, der leverer hjælp til antenneforeninger og servicefirmaer i forbindelse med rapportering til 
LER, fik lejlighed til på A2012’s repræsentantskabsmøde i januar 2022 at præsentere sig selv og deres pro-
dukter.  

Firmaet har indgået en aftale med FDA om 20% rabat til FDA’s medlemsforeninger. A2012 har bedt firmaet 
om en tilsvarende aftale for A2012’s medlemsforeninger, men det har firmaet sagt nej til. 

Hvis I derfor overvejer at indgå aftale med firmaet, skal I selvfølgelig bede om 20% rabat, for vi ved og de ved, 
at den rigtige pris er listepris minus 20%. 
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4. TV2 Lorry bliver til TV2 Kosmopol 
Som et lyn fra en klar himmel blev TV2 Lorry lukket den 10.1.2023, for dog straks at genopstå under nyt navn: 
TV2 Kosmopol. Udmeldingerne om grunden til ændringen, der gennemføres uden fyringer, er lange og 
uklare, helt som Lorry ofte har været. Så det bliver spændende, hvad det bliver til. Undersøgelser har vist, at 
næsten alle kendte navnet ”TV2 Lorry”, men næsten ingen kunne fortælle, hvilket indhold kanalen leverede. 
På trods af denne klare fiasko fortsætter direktøren uændret.   

En af de klare udmeldinger fra Kosmopol er dog, at man vil sammenligne Kø-
benhavnsområdet med andre ”kosmopoler” i Europa og verden, så i onsdags 
fik vi at vide, hvad man i Lissabon mener om en sag 😊😊. 

Spørgsmålet er, om det er det, vi har brug fra en tv-kanal, der er født til at være lokal. Det, der har manglet i 
Lorry, er seriøse reportager fra livet rundt om i regionen, lige som der er i andre regionale TV2-kanaler.  

Men den største fejl ved Lorry har været, at Lorry har brugt alt for meget sendetid på at bringe de samme 
”nyheder”, som allerede har været bragt af de landsdækkende nyhedskanaler DR og TV2. En typisk aften 
efter kl. 18 har vi fået de samme nyheder først i TV2, så i TV2 Lorry og kl. 18.30 i DR. Den aktuelle ændring 
ser ikke ud til at gøre dette forhold bedre.  

TV2 Kosmopol er lige så lidt som de øvrige regionale tv-kanaler en del 
af TV2. De er alle selvejende institutioner, der finansieres over finans-
loven (tidligere licensmidler) ligesom DR. Den øverste ledelse er en 
bestyrelse valgt af et repræsentantskab udpeget af en uklar mængde 
af interesseorganisationer. 

TV2 Lorry har i det sidst aflagte regnskab 100 medarbejdere og mod-
tager et tilskud på knap 80 mio. kr. om året.  

Flere partier har ønsket TV2 Lorrys funktion diskuteret i medieforhandlinger, og mon ikke dette skifte frem-
skynder denne proces, selv om hensigten nok har været lige præcis det modsatte. Den nye kulturminister 
har således straks kaldt tv-kanalens direktør til et møde, hvor direktøren skal forklare, hvordan den nye kon-
struktion opfylder kanalens Public Service-kontrakt. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kanalen 
har pligt til at dække ikke bare København, men alle 34 hovedstadskommuner. En sådan invitation er ikke 
bare til en kop hyggekaffe. Kulturministeren vil være ledsaget af relevante og kompetente embedsmænd, 
der nok skal ”eksaminere” direktøren.        

Se mere om TV2 Regionerne: https://omtv2.tv2.dk/fakta/organisation/tv-2-regionerne/ 

 

5. Nyt ministeium for: Digitalisering og Ligestilling 

I SVM-regeringens grundlag nævnes følgende om digitalisering: 

”Udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue. Digitalisering skal bruges 
til at skabe værdi for borgere, virksomheder, vores personale i den offentlige sektor og for landet som helhed. 
Derfor vil regeringen fortsætte de ambitiøse investe-
ringer i digitalisering og automatisering på tværs af 
både den offentlige og private sektor. Samtidig skal vi 
sikre, at alle kan være med, uanset hvilke digitale kom-
petencer man besidder.” 

Det ser altså klart ud til, at ordene ”foregangsland” og 
”udstilling” er meget centrale, mens ”alle kan være 
med” kommer til sidst i en bisætning. Det passer godt 
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med, at mange oplever mange topembedsmænds bestræbelser som tvangsdigitalisering, hvor borgere uden 
digitale færdigheder bliver kørt over i højt tempo. 

Ligestillingsaspektet falder uden for A2012’s område, men det bliver spændende at se, hvordan det nye mi-
nisterium vil gribe dagen an. Bliver vægten lagt på tvangsdigitalisering eller bliver hensynet til borgerne taget 
alvorligt? 

De er nu oplyst, at det nye ministerium får overført følgende sagsområder: 

- Fra Finansministeriet: Sager vedrørende digitaliseringsmæssige forhold og it, herunder it-moderni-
sering og Digitaliseringsstyrelsen, bortset fra Statens It-råd. 

- Fra Indenrigs- og Boligministeriet: Danmarks Statistik. 
- Fra Erhvervsministeriet: Sager vedrørende digitalisering i erhvervslivet og opgaver relateret til virk-

somhedernes digitale løft, digitale vækst, digitale sikkerhed og databeskyttelse samt digital omstilling 
i erhvervslivet, herunder SMV:Digital, sager vedrørende EU relateret til data og digitalisering i er-
hvervslivet. 

Det ser således ud som om LER-området, hvor vi har mange interesser, bliver flyttet til det nye ministerium.  

 

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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