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Den 11.2.2022 

 
 

News nr. 3 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
1. A2012 repræsentantskabsmøde lø. 29.1.2022  
Det blev et indholdsrigt repræsentantskabsmøde med masser af nye input til alle og hygge i de få pauser. Vi 
passede godt på hinanden i de sidste timer med coronarestriktioner. 

Bernt Freiberg, TuneNet, blev gen-
valgt som medlem af FU og formand 
for A2012 for 2 år. Carsten Pedersen, 
NyraadNet blev genvalgt som medlem 
af FU for 2 år.  

Bent Laugesen, Middelfart Antenne-
forening, og Poul Erik Buth Pedersen, 
FA Assentoft Øst blev genvalgt for 1 år.  

Repræsentantskabet godkendte en-
stemmigt A2012’s regnskab for 2021 
og FUs forlag til budget for 2022 samt 
uændret kontingent for 2022. 

Datoerne for kommende ordinære re-
præsentantskabsmøder blev fastsat til 
Lørdag den 7.5.2022, lørdag den 1.10.-

2022 med middag fredag den 30.9.2022 kl. 19.00 og lørdag den 
28.1.2023. 

A2012 har i et par år arbejdet meget med beskyttelse mod cy-
bercrime, som er i voldsom stigning. Med bemyndigelse fra re-
præsentantskabet har FU nu tegnet kollektive forsikringer mod 
cybercrime samt indbrud i foreningernes netbankskonti, der 
trådte i kraft den 1.2.2022. De dækker alle medlemsforeninger 
og er gratis for foreningerne i 2022, så man hver især og inden 
1.10.2022 kan beslutte, om man ønsker denne dækning i 2023. 

Detaljer om forsikringerne samt pris i 2023 udsendes i et se-
nere News og offentliggøres på hjemmesiden.  

FU arbejder videre med de input, vi fik på mødet om overgang 
fra LER til LER 2.0, som træder i kraft i 2023, og vil også senere 
melde ud om det. 

Godkendt referat vedhæftes (kun til medlemmer).  

1 Gert Svendsen, formand Bernt Freiberg, Jette Dybdal, Korsør 

2 Dirigent Ole Bendix 
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2. Moms på Copydan fra 1.1.2023 ? 
Dansk Selskab for Ophavsret, som A2012 er medlem af, har aflyst et medlemsmøde om sagen den 8.2.2022, 
som vi havde tilmeldt os til. Selskabet skriver: ”En række forhold mht. ændring af momslovgivningen på det 
seneste har vist sig så uafklarede, at det på dette tidlige tidspunkt ikke er muligt at redegøre for hvordan 
retsstillingen kommer til at være.” 

Den 2.2.2012 var der høring om sagen i Folketinget, som vi fulgte. Den kan stadig streames på www.ft.dk.  
Danske Mediedistributører og Dansk Erhverv, som er fælles organ for en række leverandører af tv, bl.a. You-
See og Stofa, fortalte om alle de ulykker, der ville ske med flow-tv-markedet, hvis der sker en forhøjelse af 
priserne på tv på ca. 10 kr. om måneden som følge af moms på Copydan. Det er de samme firmaer og orga-
nisationer, som gang på gang har belastet tv-priserne med forhøjelser på 20, 30 og 40 kr. pr. måned med blot 
et skuldertræk til os forbrugere. Det er spin, så tæerne krummer sig i skoene. 

4 FOHU formand Thomas Szücs 3 SAM formand Carsten Pedersen 

6 Næstformand Poul Juul 5 Glentens formand Mette Bækgaard 
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A2012 anbefaler ikke moms på Copydan, men dels er beløbet begrænset i forhold til mange andre prisstig-
ninger, som vi må tåle, dels medfører det en forenkling af antenneforeningernes kontingentopkrævning, ad-
ministration og regnskabsføring af Copydan.  

Høringen den 2.2.2022 viste, at det er implementering af EU's momsdirektiv efter en nylig dom fra EU-dom-
stolen, der ligger bag forslag. Samt at Danmark og Letland i dag er de eneste to lande, der endnu ikke har 
gennemført en sådan moms. 

Vi følger sagen nøje.     

 

3. 40% stigning i streamingforbrug i 2021 – World Wide 
Det fremgår af "Global Media Outlook Report 2022". Det fremgår også, at corona sikkert er en medvirkende 
faktor og at stigningstakten forventes at flade ud i de kommende år. Så niveauet vil altså holde, men vil stige 
mindre.  

 
4. TV 2 Play har hævet kvaliteten på live tv streaming 
Det er blevet bedre at se live tv på TV 2 Play, oplyser TV2. Der er sket et markant løft i billedkvaliteten på 70% 
på TV 2 PLAY ved at øge bitraten på alle livestreams til 5,4 Mb/s. Bitraten på alle kanaler på TV 2 Play (TV 2, 
News, Sport, Sport X, Zulu, Charlie og Fri) lå tidligere på 3,2 Mb/s. Lige nu sender kanalerne i format 720p/50, 
men der er forberedelser i gang med henblik på at rykke op på 1080p/50.  

 
”Det er hyggeligt at være sammen med andre mennesker.  

Man får altid nye ideer og inspiration med hjem til egen forening.” 
 

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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