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Den 19.2.2021 

 
 

News nr. 4-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Corona situationen  
FU følger løbende med i udmeldingerne fra myndighederne. Regeringen overvejer aktuelt lempelser på ned-
lukningen i marts, men mest på skole-, butiks- og erhvervsområdet samt på udendørs aktiviteter. Det ser 
således ud til, at møder, generalforsamlinger og andre indendørs aktiviteter i bedste fald kan komme på tale 
efter påske, dvs. fra 6.4.2021. 

 

2. Første danske GDPR-bøde på kun 100.000 kr. 
Den første GDPR-sag har været i retten i Danmark godt 2½ år efter GDPR trådte i kraft. Datatilsynet og An-
klagemyndigheden havde krævet en bøde på 1,5 mio. kr. Dommen blev kun på 100.000 kr. Datatilsynet kan 
ikke selv udstede bøder, men skal anmode politiet rejse sag.  

Sagen drejede sig om en møbelkæde, der uretmæssigt havde opbevaret da-
ta om 385.000 kunder i et gammelt it-system. Firmaet havde tilstået fejlen, 
men har hverken lækket eller misbrugt data, og der har ikke været nogen 
ond hensigt. Den meget lave bøde skyldes bl.a., at der var usikkerhed om en 
række faktiske forhold. Efter reglerne før GDPR var det skete også forbudt, 
men bødeniveauet var dengang 2.000 – 25.000 kr. for en sådan forseelse. Så 

selv om rammen nu går op til 4 % af virksomhedens omsætning, er der tale om en væsentlig skærpelse. 

Så pas på med gamle persondata, der burde være slettet. 

 

3. 1,2 GBit/s bredbånd for kun 95 kr. om måneden 
I News 3-2021 fortalte vi, at Dyrup-Sanderum Antenneforening (DSA) som de første i Danmark leverer 1,2 
GBit/s. DSA, der har et alminligt ”parcelhusanlæg”, oplyser at det i dag koster 100 kr. om måneden, men at 
bestyrelsen på næste generalforsamling vil foreslå prisen nedsat til 95 kr. om måneden. Se mere om DSA her. 

 

4. Fastspeed runder 50.000 kunder – nyt mål: 200.000 kunder ult. 2022 
Det går hurtigt for Fastspeed, der oplyser, at man ved årsskiftet har nået 50.000 kunder, hvilke er væsentligt 
flere end de 40.000, man planlagde. Nyt mål er nu over 100.000 kunder ved udgangen af 2021. Firmaet satser 
på at blive større end Telia, TDCs Hiper og Telenor.  

Fastspeeds bestyrelsesformand Peter Mægbæk forsikrer, at firmaet er 
kommet for at blive. Så han har ikke planer om at sælge virksomheden til 
TDC, som Mægbæk tidligere har gjort med firmaer, han har stiftet og ejet.  
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5. Danmark i top med bredbånd i 35 lande 
En undersøgelse fra www.comparethemarket.com har sammenlignet bredbånd i 35 OECD-lande. Det place-
rer Danmark på en flot 2. plads med gns. download på 179,81 MBit/s kun overgået af Schweiz, men til en 
meget lavere pris. Mens man i Schweiz betaler 415 kr. mdl., er prisen i Danmark kun 254 kr. Vi er sikre på, at 
Danmarks antenneforeninger er en væsentlig årsag til både de høje hastigheder og de lave priser. Det vil vi 
fortsat gerne være garanter for. Se mere i nedenstående tabel.  

 

6. DR Medieudvikling 2020 
Denne figur viser, hvordan streaming langsom men sikkert æder sig ind på flow-tv, som dog stadig fører. Fra 
10 % streaming i 2016 til 17 % streaming i 2020. 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
https://www.comparethemarket.com/broadband/content/global-broadband-index/
http://www.comparethemarket.com/


 
Side 3 af 3 

Danskernes daglige forbrug af tv er selv i corona-året 2020 faldet fra 137 min. til 135 min.  

En sjov statistik viser hvilke serier, vi gerne ser igen, oftest som streaming, der jo er selvvalgte genudsendel-
ser. Matador, Badehotellet og Rejseholdet ligger højt.  

  
Hent selv hele publikationen her. 
 

7. Søgning i gamle A2012 News 
A2012 har udgivet News i 4 år. Der er mange nyttige informationer og svar på 
spørgsmål, der stadig er aktuelle. Du kan på vores hjemmeside www.a2012.dk 
finde gamle News. Hvis du vil søge informationer i disse, er det bedst at bruge Goog-
les søgefunktion ved i Googles søgefelt at skrive: ”Søgeemne site:a2012.dk”. 
“Søgeemne” er det ord, du ønsker at søge efter. Denne fremgangsmåde kan også 
bruges ved andre søgninger på andre hjemmesider.  

Vores hjemmesidens egen søgefunktion, som også er vældig god, kan bruges til at søge i tekster inde i hjem-
mesiden, men den søger ikke inde i pdf-filer. Det gør derimod Googles søgefunktion.  

 

Med venlig hilsen fra FU 
Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send 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 
nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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