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Den 17.12.2021 

 
 

News nr. 20 - 2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1.  Velkommen til repræsentantskabsmøde i A2012 lø. den 29.1.2022 
Vi har sat nogle aktuelle udfordringer på dagsordenen. Lørdag formiddag bliver der orientering om de nye 
LER-regler, hvor en medarbejder fra LER-sekretariatet kommer til stede sammen med Glentens direktør Lars 
J. Knudsen.  

Efter frokost får vi orientering om nyt fra tv-branchen med vægt på det 
tekniske ved konsulent Gert Svendsen, der bl.a. fortæller om nyhederne 
fra CES i Las Vegas primo januar.    

Indkaldelsen vedhæftes med foreløbig dagsorden. Den ligger også på 
www.a2012.dk under Repræsentantskabet. 

Der kommer også de traditionelle rapporter fra Forretningsudvalget (FU), 
Forhandlingsudvalget (FOHU), Skatte-, afgifts- og momsudvalget (SAM), Teknisk udvalg (TU) og Informati-
onsudvalget (INFU). Regnskab 2021 og budget 2022 skal godkendes, og der skal foretages valg af formand 
og et medlem af forretningsudvalget samt kritiske revisorer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding kan allerede ske nu 
til: https://a2012.nemtilmeld.dk/22/ . 

 

2.  A2012 kollektive forsikringer 2022 – til uændrede priser 
Bestyrelsesansvarsforsikring med dækning for besvigelser samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring fortsætter 
i 2022 som kollektive ordninger for de foreninger, der ikke har meldt fra. Det vil fremgå af de opdateringer, 

der er anført under pkt. 3 nedenfor, om foreningen er dæk-
ket af ordningen.  

Vi er glade for, at A2012 fortsat kan levere disse forsikringer. 
Ovenikøbet til uændrede og fortsat meget lave præmier af 
hhv. 800 kr. årligt for bestyrelsesansvarsforsikringen og 125 
kr. årligt for arbejdsskadeforsikringen. Det er en brøkdel af, 
hvad tilsvarende dækning kan købes for som enkelt fore-
ning. 

Præmierne faktureres omkring 1.2.2022. Se mere om dækning på hjemmesiden: http://a2012.dk/forsikring/ 

 

3.  Opdaterering af medlemsoplysninger og kontingent 2022 
Den 7.1.2021 udsender vi alle de oplysninger, vi har registreret om medlemsforeningen og dens bestyrelses-
medlemmer til hver enkelt forening med anmodning om opdatering. Udsendelsen udgør samtidig den ”edi-
tering”, som skal udføres i ht. GDPR.  

På basis af antal medlemmer i foreningen faktureres 2022-kontingentet omkring den 1.2.2022. 
Kontingentet foreslås fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem for 2022, se nærmere i indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet, der er vedhæftet.  
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4.  Kørsels- og rejsegodtgørelse 2022 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Bemærk at maksimum 
kilometergodtgørelse er sat op fra 3,44 kr. pr. km. til 3,51 kr.   

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 1,91 kr.  er indsat som en mulighed.  Hvis foreningen allerede har et 
tilpasset skema, skal man blot ændre satsen for kørselsgodtgørelse.  

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. 

 

5.  Godtgørelser til ulønnede og lønnede best.medl. og hjælpere 2022 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vej-
ledning med satserne for 2022, der vedhæftes. 
Bemærk, at de faste godtgørelser er uændrede i 
forhold til 2021. Dokumentet er også lagt på 
A2012’s hjemmeside www.a2012.dk under ”Ak-
tuelle skatteregler”. Når man følger A2012’s vej-
ledning, har man sikkerhed for, at udbetalinger, 
der følger vejledningen, er skattefri. 

 

6.  Fradrag for el-afgifter 2022 
SAM-udvalget har udarbejdet en opdateret vejledning med nye satser, der vedhæftes. Elafgifter opgøres og 
fradrages sammen med momsafregning. Dokument bliver også lagt på A2012’s hjemmeside www.a2012.dk 
under ”Aktuelle skatteregler”.  

 

7.  Del alle SAMs vejledninger til jeres revisor 
Erfaringen viser, at ikke alle revisorer har tilstrækkelig indsigt i de under pkt. 4-6 anførte forhold. Hvis reglerne 
ikke følges, kan konsekvensen blive, at de under pkt. 4 og 5 udbetalte ydelser, der korrekt håndteret er skat-
tefri, bliver beskattet, for de er kun skattefri, hvis reglerne nøje følges. Hvis foreningen har ekstern regn-
skabsassistance eller revisor, foreslår vi, at foreningen sender SAM-vejledningerne til vedkommende for at 
gøre opmærksom på reglerne.  

Samtidig bør foreningen gøre revisor/regnskabsfører opmærksom på, at 
”udlægsreglen” ubetinget skal følges ved regnskabsmæssig håndtering 
af Copydan-afgifter. Ophavsretsafgifter er som udgangspunkt stadig 
momsfri, men kun hvis de håndteres regnskabsmæssigt korrekt. Hvis 
ikke, skal foreningen opkræve moms hos medlemmerne af hele det be-
løb, medlemmet skal betale til Copydan, altså en højere udgift for med-
lemmet. Vi sender denne advarsel, fordi vi på nogle foreningers hjem-
mesider i regnskaber har set, at Copydan-afgifter ikke håndteres 
korrekt, og fordi vi i konkrete sager er blevet gjort bekendt med, at nogle revisorer ikke kender disse regler.  

 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
http://www.a2012.dk/
http://www.a2012.dk/
http://www.a2012.dk/


 
Side 3 af 3 

 

 

 

FU sender vores bedste hilsner til bestyrelses-
kolleger i alle medlemsforeninger og andre læ-
sere med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår 2022. 

  

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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