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   Den 20.1.2023 

 
 

News nr. 3 - 2023 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Velkommen til A2012’s 10-års jubilæums repræsentantskabsmøde på 
F. VI’s hotel, Odense, fr. 27.1.- lø. 28.1.2023 
Endelig dagsorden vedhæftes.  

Tilmelding til middag og overnatning er lukket. Tilmelding til repræsentantskabsmødet fredag og lørdag kan 
ske til: https://a2012.nemtilmeld.dk/24/ senest mandag den 23.1. kl. 10.  

På gensyn! 

 

2. Siden sidst 
Siden repræsentantskabsmødet den 1.10.2022 er bl.a. sket følgende.  

A2012 har passeret sin 10-års fødselsdag i fin form, og det fejrer vi på repræsentantskabsmødet. A2012 har 
i sit korte liv bevist, at det er muligt at drive et fællesskab for brugerejede antenneanlæg for en brøkdel af 
det kontingent, vi i gamle dage betalte til FDA. Samtidig med at A2012 er mere effektiv.  

A2012 er blevet medlem af LER-følgegruppen, hvor formand Bernt Freiberg repræsenterer os. 

FU følger kampen mellem flow-tv med tv-pakker som DVB-C og streaming over internettet med flere indivi-
duelle valgmuligheder meget tæt. BBC´s udmelding om, at de slet ikke vil levere flow-tv og tv-pakker om 10 
år, er baggrunden for emnerne til repræsentantskabsmødet.  

SAM-udvalget har opdateret regler og takster for 2023. Se nedenfor om el-afgifter 2023.  

Vores forsikringsaftaler er fornyet for en 5 årig periode, hvilket har givet os bedre priser og dermed bespa-
relser for medlemsforeningerne. Nyttige nye dækninger for cybercrime og netbanksvindel er indført. Det har 
medlemsforeningerne taget godt imod.  

FU har besvaret en række konkrete henvendelser fra medlemsforeningernes bestyrelser.  

FU har en række vigtige sager under fortsat behandling, bl.a.: Krav til mere sikkerhed for mails i staten, mere 
cybersikkerhed generelt, herunder afløser for Schrems II om databehandling i skyen, hvordan man bedst 
undgår graveskader samt en brancheaftale om skift af bredbåndsleverandør. Vi er i den forbindelse i kontakt 
med myndigheder og eksperter. 

Vi overvåger til stadighed markedet og samfundet og melder nyt ud til medlemsforeningerne i News, som i 
perioden er udkommet med 9 numre. Der er i hele 2022 udsendt 18 numre af News.  

 

3. Nyt om elafgifter i 2023 

SAM-udvalget har udarbejdet en ny vejledning, der er vedhæftet og også ligger på www.a2012.dk.             
Bemærk, at der er en del midlertidige satser pga. folketingets reaktion på energikrisen. 
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4. Intet nyt fra Borgen 
Der var i statsministerens redegørelse til Folketinget den 17.1.2023 og regeringens udmeldte lovprogram indtil vinter-
ferien intet af speciel interesse for antenneforeningerne. 

 

5. OL i DR og TV2 
EBU, den europæiske sammenslutning af public service-tv- og radiostationer, og Warner 
Bros. Discovery har sammen købt rettighederne til De Olympiske Lege i perioden fra 2026 
til 2032 fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC). 

Aftalen betyder, at DR og TV 2 deler rettighederne. Det sker på den måde, at kun én af de to stationer kan sende den 
enkelte konkurrence på direkte TV eller streaming. Når en konkurrence er slut, står det den anden station frit for at 
bruge billederne.  

Aftalen omfatter disse OL: 

• 2026, februar: Vinter OL I Milano-Cortina d’Ampezzo, Italien. 
• 2028, juli-august: Sommer OL i Los Angeles, USA. 
• 2030, februar: Vinter OL. Sted endnu ikke fastlagt. 
• 2032, juli-august: Sommer OL i Brisbane, Australien. 

Aftalen indeholder også Youth Olympics, som er et multisport-event for ungdomsatleter, der afholdes samme år som 
OL og Vinter OL. Der er endnu ikke aftalt fordeling mellem DR og TV2.  

DR har også erhvervet radiorettighederne. 

Det beløb, TV2 og DR har investeret i de nye rettigheder er dybt fortroligt. TV2 kalder det en betydelig investering, som 
man håber at kunne veksle til flere betalende kunder. TV2 betragter store sportsbegivenheder som en ”indtræknings-
motor” til køb af TV2 Play. 

For os i antenneforeningerne er det glædeligt, at DR og TV2 med køb af disse rettigheder har sikret adgang til OL for 
hhv. 100% gratis adgang til DR og mod betaling til TV2, som ca. 90% af befolkningen abonnerer på. 

DR og TV2 har tidligere fra Discovery købt rettigheder til sommer OL i Paris i 2024. 

 

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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