
 
Side 1 af 3 

                            

    
Den 26.3.2021 

 
 

News nr. 7-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Corona situationen – og generalforsamlinger 
Efter den politiske aftale den 22.3.2021 kan vi se frem til, at forholdene i Danmark nærmer sig det normale 
midt i juni, hvor alle danskere på 50 år og derover er vaccineret eller har fået tilbud om vaccination. Udsæt-

telsen i går af brug af AstraZenecas vacciner og forsinkelser i levering af vacciner 
kan dog fortsat udskyde tidspunktet. Vi håber alle, at der frem til midten af juni 
vil ske en gradvis åbning af en række samfundsfunktioner. Men det bliver med 
fortsat forsigtighed, mundbind, afspritning og coronapas. Regeringen fremlæg-
ger midt i april en plan for afvikling forsamlingsforbud og andre restriktioner. 
Der er nogle vigtige uudtalte reservationer. Det forudsættes, at 3. bølge corona 

går uden om Danmark, at nye mutationer ikke forøger smittetallene væsentligt, samt at der ikke sker større, 
lokale smitteudbrud. På den optimistiske side tæller, at mere sollys og især ultraviolette stråler er fjender af 
corona.  

Gennemførelse af generalforsamlinger i april og det meste af maj bedømmes derfor som ikke muligt. Som 
det ser ud i dag, vil generalforsamlinger måske kunne afholdes fra begyndelsen af juni. Men man må afvente 
mere afklaring inden indkaldelse udsendes.   

 

2. A2012 repræsentantskabsmøde lø. 8.5.2021 aflyst/udsat 
Forretningsudvalget (FU) glæder sig meget til igen at mødes og være sammen med alle repræsentanter for 
medlemsforeningerne. Men for at det kan opleves meningsfuldt, skal vi kunne se hinanden i øjnene og tale 
sammen. Være sammen fysisk. På grund af corona-restriktionerne anser vi det ikke for realistisk at gennem-
føre det planlagte repræsentantskabsmøde lørdag den 8.5.2021. Fortsat planlægning og aftaler med hotel 
og oplægsholdere er heller ikke realistiske, og vi frygter at mange mulige deltagere vil vælge mødet fra pga. 
risiko eller – hvis vejret skulle blive godt – vil foretrække udeliv eller længe savnet samvær med familie og 
venner. A2012’s regnskab for 2020 er for længst afsluttet og revisorerne ind-
kaldt til revisionsmøde. Både revisorer og FU-medlemmer, der er på valg, fort-
sætter deres arbejde.  

Vi planlægger at afholde næste repræsentantskabsmøde lørdag den 2.10.2021 med forudgående uformel, 
fælles middag fredag den 1.10.2021. Muligvis rykker vi mødet en uge frem, så repræsentantskabsmødet i 
stedet bliver lørdag den 25.9.2021 med forudgående faglige oplæg om eftermiddagen fredag den 24.9.2021. 
Reserver datoerne allerede nu. Vi udsender endelige datoer, når arrangementerne er afklarede.  

Vi arbejder med spændende og relevante emner som: Nye LER-regler fra 2023. Digital streaming gennem 
smart-tv contra leverandørafhængige bokse. Samarbejde med fiberselskaberne contra traditionelle leveran-
dører. Landsdækkende leverancer af internet og tv via Remote Phy. Opgradering til DOSIS 3.1 og 4.0. 5G som 
alternativ til kabler.  
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3. Virtuel eller fysisk generalforsamling? 
Vi har ikke hørt om antenneforeninger, der har gennemført generalforsamlinger virtuelt. Foreningerne er i 
et skisma, for udsættelse af ordinær generalforsamling har næppe hjemmel i nogen foreningers vedtægter.  
Men det har afholdelse af virtuelle generalforsamlinger heller ikke. Så bestyrelserne må vælge mellem ”pest 
eller kolera”.  

Kapitalselskaber, altså virksomheder, som drives i selskabsform (A/S eller ApS) og ejes af kapitalejere, men 
også f.eks. pensionskasser, der drives i foreningsform, får i modsætning til frivillige foreninger meget af deres 
virksomhed reguleret gennem lovgivning, især selskabsloven. På dette område er gennem nye love og be-
kendtgørelser sikret hjemmel til afholdelse af virtuelle generalforsamlinger. Men disse regler gælder ikke for 
frivillige foreninger, som f.eks. antenneforeninger. 

Aktuelt har en større serviceforretning udbudt og gennemført gratis uddannelse for antenneforeninger i brug 
af værktøjer til gennemførelse af virtuelle møder og generalforsamlinger. A2012 glæder sig over, at en leve-
randør gennemfører uddannelse om nye tekniske muligheder. Men vi oplever, at tilbuddet smager for meget 
af teknologiforelskelse hos firmaet. Den smitter for let til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der i 
sagens natur også elsker ny teknologi. 

Men hvis vi ikke mødes fysisk og personligt, gør vi vold på noget af sjælen i antenneforeningernes beret-
tigelse. Derfor anbefaler A2012, at man afventer mulighederne for igen af mødes fysisk til generalforsamling. 

 

4. Kvindetennis på TV2 til og med 2026 plus mandetennis 
TV2 her netop forlænget rettighederne til WTA-turneringernes ca. 50 årlige kamp frem til 2026. TV2 har alle-
rede rettighederne til mændenes ATP-turneringer til og med 2023. Begge sendes på TV2Sport og streames 
på TV2Play. Hvis der fortsat er danske topspillere og talentfulde boblere i disse toptennis-turneringer, er der 
ingen tvivl om, at det giver TV2 nogle stærke kort på hånden.     

  

5. Faaborg Vest Antenneforening viser vejen: I stedet for at spare og 
betale negative renter, investerer man og får flere medlemmer 

Mens nogle antenneforeninger i disse år mister medlemmer, har Faaborg Vest Antenneforening 
vist, at man ved kreative analyser og aktiv handling kan drive udviklingen den modsatte vej. 
Foreningen har ca. 1.000 medlemmer, og på et år har man både fastholdt de aktuelle 
medlemmer og samtidig øget medlemstallet med 28 nye medlemmer. En medlemsfremgang på 
knap 3%. Et flot resultat.  

Foreningen har et fast geografisk område, som ikke kan udvides. Udover de 1.000 medlemmer 
er der i området ca. 200 ikke-medlemmer. Foreningen har en god økonomi, og i stedet for at betale negative 
renter til banken, valgte bestyrelsen at investere noget af formuen i af skaffe nye medlemmer og udvide 
forretningen.  

Foreningen modtager tv fra Stofa, men laver eget internet. Det er som ofte anført her fortjenesten ligger, 
uanset om man driver internet selv eller overlader denne forretning til en leverandør. Foreningen har egen 
Cisco 10K CMTS med opdeling på 4 øer, der er ved at blive opdelt til 8. Der har endnu ikke været behov for 
DOCSIS 3.1, men det forudses om et par år. Indtil for nylig var højeste hastighed 150 MBit/s. Men foreningen 
har netop til uændrede medlemspriser fordoblet hastighederne (undtagen for laveste hastighed), således at 
man nu leverer internet til denne pris pr. måned inkl. moms: 

Standard pakke 50/10 MBit/s: 150 kr. – inkl.  modem, ekskl. wi-fi, som man selv må anskaffe 

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


 
Side 3 af 3 

Guldpakke 150/30 MBit/s:  200 kr. – inkl. modem med wi-fi og fast IP 

Megapakke 300/50 MBit/s:  250 kr. - inkl. modem med wi-fi og fast IP 

Hvis man indmelder sig i foreningen og køber internet, betaler man ikke afgift for tilslutning. Hvis man kun 
køber tv, betaler man 1.500 kr. for tilslutning. Foreningens faste tekniker sørger ved indmeldelse for, at stik-
ledningen er i orden. Ellers leveres ny stikledning i rigtig kvalitet og nødvendigt gravearbejde for foreningens 
regning. Teknikeren opsætter stik til internet og tv og hjælper med indstilling af begge. Så når han går, virker 
det med sikkerhed. Helt som ”Peter fra L’Easy”. Altså ikke mere bøvl med amatørarbejde, dårlige kabler og 
stik, der ofte senere medfører fejl og utilfredshed.  

Samtidig har foreningen etableret overvågning af mæglerannoncer, Boliga, Tinglysning.dk m.m., og hver gang 
en bolig skifter eller bruger, bliver den nye beboer kontaktet telefonisk af foreningen, der både til medlem-
mer og ikke-medlemmer giver et tilbud, man ikke kan sige nej til: Internet ad libitum til ovennævnte priser, 
ingen indskud, ingen teknikerudgifter og kun binding i 3 måneder. Eksisterende abonnementer respekteres, 
således at tilbuddet fra foreningen gælder fra udløbet af disse. Altså ingen dobbeltbetaling. 

Ingen hekseri, kun klar analyse og målrettet indsats: Det har givet 28 nye medlemmer på et år, 40-50.000 kr. 
mere i kassen uden nye udgifter, fordi man investerer formuen aktivt i stedet for at betale negative renter. 

Hvordan hænger det økonomisk sammen? Jo, udgiften, hvis der skal laves ny stikledning med gravearbejde, 
kan løbe op i 5-6.000 kr., som i sig selv er en fornuftig pris, fordi man har faste samarbejdspartnere. Kun et 
enkelt af de nye medlemmer er hoppet fra igen. Dvs. 95% af de nye bliver. Investeringen fra foreningens 
formue er tjent hjem igen på 2-3 år. Altså et afkast på over 30 % i stedet for negativ rente. Efter de første år 
er fortjenesten tæt på 100%. Faaborgs gode idé er til fri afbenyttelse. Check selv deres hjemmeside. 

  

6. A2012 møde med Erhvervsstyrelsen om regulering 
Torsdag den 18.3.2021 deltog FU i et virtuelt møde med Erhvervsstyrelsen (ERST) om statens regulering af 
konkurrencevilkårene for internet. Se omtale af sagen i pkt. 3 i News 5-2021. Staten har gennem anvendelse 
af nogle teoretiske beregningsmodeller kaldet LRAIC mulighed for at lægge loft over engrospriserne på 
internet for udbydere med dominerende markedsposition. Vores frygt er, at de store leverandører med disse 
modeller får for let mulighed for at lægge teoretiske omkostninger ind i beregningerne, som de så kan lægge 
på priserne. Avisartikler har udtrykt frygt for, at det kunne medføre et voldsomt løft på alle priser i markedet 
på 100 kr. om måneden for internet. Det vil give de store leverandører som TDC, Nordlys (Stofa) og Fibia 
mulighed for at forøge deres overskud uden at bruge det til nye investeringer. Altså et par milliarder kroner, 
der kan bæres direkte fra forbrugernes konti til firmaernes banker.   

A2012 tager udgangspunkt i, at markedsprisen aktuelt er lagt af Fastspeed, så internet uanset hastighed op 
til 1.000 MBit/s højst må koste 249 kr. i forbrugerpris på coax. Det er over 100 kr. lavere end markedsprisen 
var for få år siden, og det er de store leverandører selvsagt ikke tilfredse med.  

På mødet uddybede vi vores argumenter og ERST gav udtryk for, at de lige som os, ønsker at fremme den fri 
konkurrence og lavere forbrugerpriser. Det vil således blive taget med i deres videre arbejde med godkendte 
maksimale engrospriser.  

 
Med venlig hilsen 
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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