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Den 8.4.2022 

 
 

News nr. 7 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Meget flotte 2022-priser hos Glenten 
Glenten har virkelig påvirket markedet i og omkring Odense med 
sine 2022-priser, både med tv og internet. Se her: 

Kr. pr. måned 2021 Kr. pr. måned 2022 

Flow-tv grundpakke inkl. streaming i EU 133,-   139,-  + 6 kr. 

Flow-tv mellempakke inkl. streaming i EU 421,-  449,-  + 28 kr.  

Flow-tv fuldpakke inkl. streaming i EU 652,- 639,-  - 13 kr. 

2022-priserne er særdeles flotte sammenlignet med kommercielle udbydere. Bemærk også, at mellem- og 
fuldpakken er inkl. Discoverys kanaler. Samtidig kan Glentens medlemmer købe TV2Play til kun 49 kr. 

De lave priser er et resultat af de fælles forhandlinger gennem A2012, hvis forhandlingsudvalg (FOHU) grundigt 
har været hele markedet igennem og tryktestet alle mulige leverandører. Det er samtidig lykkedes FOHU at 
sikre sig, at alle andre medlemsforeninger i A2012 – uanset størrelse - nu eller senere kan få leveret de samme 
tv-kanaler, som Glenten har, til de samme gode priser. Det er solidaritet mellem antenneforeninger i praksis. 
Den enkelte forening kan selv fastsætte sine egne medlemspriser, så slutresultatet kan variere fra forening til 
forening afhængig af forskelle i omkostningsstruktur. Kontakt fu@a2012.dk, hvis din forening er interesseret, 
nu eller senere.      

Glenten har samtidig spillet stærkt ud med nye, lavere priser på de høje internethastigheder: 

Kr. pr. måned 2021 Kr. pr. måned 2022 

Internet 100 Mbit/s 139,-   139,-  +/- 0 kr. 

Internet 200 Mbit/s  239,-  199,-  - 40 kr.  

Internet 1.000 Mbit/s  339,- 249,-  - 90 kr. 

Glentens nye formand, Mette Bækgaard, er stolt over de nye 2022-priser og udtaler: ”Det, at Glenten nu kan 
sænke priserne, er jo netop et udtryk for, at Glenten er medlemsejet. Alt hvad vi foretager os, kommer med-
lemmerne til gode på den ene eller anden måde. Det kan være investeringer i nettet, som medlemmerne får 
stor gavn af, eller det kan være lavere produktpriser, som Glenten har gennemført nu. Der er ikke nogen aktio-
nærer, der skal tjene penge på Glentens medlemmer.” Mette Bækgaard er, sammen med Bernt Freiberg, Tune 
Kabelnet, og Thomas Szücs, Glenten, medlem af A2012’s FOHU. 

 

2. Læs Glentens Blad 1-2022 
Glenten holder fast ved fortsat at udsende et egentligt medlemsblad, der både kan vælges på papir og down-
loades som pdf. Der er mange gode artikler, som er af interesse for bestyrelsesmedlemmer i alle antennefor-
eninger.  
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Derfor anbefaler vi bladet til alle på dette link: https://www.glenten.dk/Medlemsblad. 

I bladet kan man også se præcis hvilke tv-kanaler, man får for ovennævnte priser, samt Glen-
tens øvrigt tilbud. 

 

 

3. Planlagt A2012 repræsentantskabsmøde lø. 7.5.2022 aflyses/udskydes 
På FU’s møde den 5.4.2022 konstaterede vi, at der ikke er nogen presserende sager, der kræver repræsen-
tantskabets stillingtagen. Samt at de mere langsigtede og principielle sager, FU arbejder med, endnu ikke har 
nået en sådan afklarethed, at de egner sig til fremlæggelse for repræsentantskabet. Hertil kommer en for-
nemmelse af, at mange bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter efter 2 års corona-indelukkethed måske 
vil prioritere en maj-lørdag sammen med familie og venner.  

Af disse grunde har FU besluttet af aflyse/udskyde det planlagte repræsentantskabsmøde lørdag den 7.5.-
2022. Såfremt en medlemsforening måtte have presserende sager, der ønskes behandlet af repræsentant-
skabet, indkalder FU gerne et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Send mail til fu@a2012.dk hvis nogen 
ønsker det. 

Ellers ser vi frem til at mødes til næste ordinære repræsentantskabsmøde fredag den 30.9. – lørdag den 
1.10.2022.    

  

4. Internetdagen 2022 – Dansk IGF  
Internetdagen og Dansk IGF (Internet Governance Forum), hvis gennemførelse forestås af Erhvervsstyrelsen, 
og som A2012 deltager aktivt i planlægningen af, har været suspenderet pga. corona i både 2020 og 2021. I 
år gennemføres en miniudgave. Deltagelse er gratis. Der er 200 pladser. FU deltager.  

 
 

Blandt de spændende emner er: 
Session 1: Styr på Internettet! – regulering eller selvregulering? 
Session 2: Menneskerettigheder og brug af algoritmer i den offentlige sagsbehandling 
Session 3: Tryg gambling for børn og unge 
Session 4: En sikker digital rejse og identitet? 

Se mere og foretag selv tilmelding på: https://erhvervsstyrelsen.dk/dansk-igf 

  

5. NENT skifter navn til Viaplay Group 
Navneskiftet skal, siger selskabet selv, afspejle tv-selskabets strategiske fokus, der de seneste år i tiltagende 
grad har haft streamingtjenesten Viaplay som omdrejningspunkt. Det er vel også udtryk for, at markedet 
kender navnene Viasat og Viaplay, mens navnet NENT aldrig er slået igennem. 

 

6. Forlig mellem TV 2 og NENT 
TV 2 har efter NENT’s opfattelse misbrugt sin dominerende position i markedet i forhold til konkurrenceloven 
ved i perioden 2001 til 2011 at have givet årsrabatter til annoncører. Det har mener Konkurrencerådet og 
EU-domstolen også. Det har der i 16 år kørt en retssag om i Danmark. En tabt sag kunne have sat TV 2 i 
alvorlige vanskeligheder, for sagen kunne have kostet TV 2 langt over 1.000 mio. kr. Nu er sagen bilagt, idet 
parterne har indgået et forlig, hvor TV 2 betaler 430 mio. kr., hvorefter NENT dropper alle verserende sager 
mod TV 2. 
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TV 2’s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, udtaler til Media Watch: "Det er et åg, der bliver lettet fra TV 
2’s skuldre. Det er en mørk sky, der har hængt over TV 2 i mange år – også mange år før min tid. Det er noget, 
vi har været påvirket af og brugt en masse tid på. Så det er på mange måder en lettelsens og glædens dag.” 

Hvis der ikke var indgået forlig, ville sagen være genoptaget i Østre Landsret i 2023 og herefter være kørt i 
yderligere et par år for Højesteret. 

Anders Jensen, topchef i NENT, siger, at han meget hellere vil bruge tid og penge på at finde nye måder at nå 
ud til og underholde seerne. 

 

7. Skattenyt fra SAM 
I forhold til regler og satser der blev udmeldt i News 20-2021, er der sket ændringer i godtgørelser til uløn-
nede, der er forhøjet fra maks. 3.850 kr. i 2021 til maks. 3.950 kr. i 2022. SAM’s ændrede vejledning vedhæf-
tes. 

 

8. YouSee skal betale 9.999 kr. i erstatning for ualmindelig dårlig service 
En kunde havde hos YouSee bestilt etablering af en fiberforbindelse. Efter et år og 7 forgæves aftaler om 
teknikerbesøg, som YouSee var udeblevet fra, var fiberforbindelsen stadig ikke etableret. Kunden havde etab-
leret en anden internetforbindelse og selv købt router. Kunden mistede til sidst tålmodigheden og klagede 
til Teleklagenævnet.  

I forløbet havde YouSee tilbudt kompensation på 6 x 550 kr., som er YouSees takst, hvis en tekniker forgæves 
var mødt op til en aftale. Beløbet ville dog først blive krediteret, når fiberforbindelsen var oprettet.  

Sagen blev afgjort i marts 2022 og Teleklagenævnet finder, at den ulempe, klager er blevet påført i sagen, er 
urimelig og ligger ud over den almindelige ulempe, der er påregnelig og derfor må forventes i forbindelse 
med installering af fibernet. 

Teleklagenævnet har fastsat erstatningen til 9.999 kr., som YouSee 
skal betale straks. Det henstår, om kunden fortsat ønsker sin fiber-
forbindelse oprettet.  

Det er dejligt at få slået fast, at der er grænser for, hvor dårlig ser-
vice, man kan yde uden af blive erstatningsansvarlig. Sagens detal-
jer og afgørelse er forholdsvis let læst og anbefales som et godt 
baggrundspapir, der også bør drøftes i antenneforeningens besty-
relse. Kan ses her.   

 
 

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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