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Den 9.5.2022 

 
 

News nr. 8 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Fodbold-VM herrer november 2022 i Quatar deles mellem DR og TV 2 
Det er glædeligt for os tv-seere, at DR og TV 2 har aftalt at dele kampene imellem sig, så de to kanaler tilsammen viser 
alle kampe i tiden 21.11-18.12.2022. Ikke alle danskere har TV 2 (kun ca. 75%), men alle antenneforeninger har både DR 
og TV 2 i sit udbud. Vi foreslår, at I benytter lejligheden til allerede nu at gøre jeres medlemmer opmærksom på dette. 
Se sendeplanen her. 

 

2. Fodbold-EM kvinder sommer 2022 i London deles mellem DR og TV 2 
På samme måde kan vi glæde os over, at DR og TV 2 ligeligt deler alle kampe ved kvindernes EM den 6-16.7.2022 mellem 
sig. Se sendeplanen her.  

 

3. Kørselsgodtgørelsen stiger til 3,70 kr. pr. km. fra 1.5.2022 
Skatterådet har pga. de højere brændstofpriser forhøjet den skattefri godtgørelse med 19 øre pr. km. fra 3,51 
kr. til 3,70 kr. for kørsel den 1.5.2022 og derefter. Beløbet er det maksimale, der kan udbetales skattefrit. 
Bestyrelsen kan beslutte, at beløbet skal være mindre. 

Bemærk, at kørselsblanketterne ikke kan håndtere flere satser på 
samme blanket. Kørsel frem til 30.4.2022 skal derfor afregnes på 
én blanket med maks. 3,51 kr., mens kørsel fra 1.5.2022 skal på en anden blanket med den nye sats 3,70 kr. 
I den af A2012 udsendte blanket kan man selv rette satsen i faneblad 3. 

 

4. Schrems II eller III – opbevaring af data i skyen - GDPR 
Det rumler stadig i den langvarige strid om at holde europæiske data fri for indsigt fra amerikanske NSA. Af og til for-
tæller advokater, IT-folk og andre kloge mennesker, at nu er der fundet en løsning. Der er dog stadig ikke nogen endelig 
løsning. 

Da vi som antenneforeninger ikke har kræfter til at undersøge alle alternativer, er det bedste råd fortsat, at vi skal bede 
den serviceleverandør, der opbevarer foreningens data, om at indestå for, at opbevaringen sker i overensstemmelse 
med GDPR. Hvis vi har denne sikkerhed og dette tilsagn, har vi gjort, hvad vi kan og skal for at sikre foreningens og 
medlemmerne data i skyen. 

 

5. Moms på Copydan fra 1.1.2023? - Formentlig 
Sagen burde have været afklaret efter et politisk forlig i december 2021 mellem regeringen (soc.), radikale, konservative, 
DF og SF, som også omhandler kriminalforsorgen og fængsler i Kosovo. Udenfor forliget står Venstre og EL, der bider 
voldsomt i benene på hhv. konservative og SF. Sagen var sat til 2. behandling i Folketinget den 12.5. og 3. behandling og 
endelig vedtagelse den 18.5.2022. Indvendinger fra Copydan, Danske Mediedistributører m.fl. er fejet af bordet.   

Men den 29.4. fik Folketingets Skatteudvalg et ekspertnotat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der satte spørgs-
målstegn ved, om Danmark EU-retsligt er forpligtet til at indføre moms på ophavsret efter den dom ved EU-domstolen 
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vedr. Rumænien i 2021, som Skatteministeriet har påstået. A2012 har notatet. Danmark er sammen med Letland det 
eneste land i EU, der ikke har moms på ophavsret. Det sker ved en undtagelse fra EU’s momsdirektiv fra 1970.  

Folketingets Skatteudvalg har udsat afgivelse af betænkning, som skal afgives inden 2. behandling, til efter den 
18.5.2022. Inden da skal der afholdes et åbent samråd i Skatteudvalget, hvis placering vi endnu ikke kender, og Skatte-
ministeriet skal forholde sig til indvendingerne fra Gorrissen Federspiel.  

Seneste (i dag): Folketingets 2. behandling er nu fastsat til 2.6. og 3. behandling til 7.6.2022, så det ser ud som om 
forslaget bliver gennemført.  

 

6. Høring om Bredbåndspuljen 2022 
Energistyrelsen har sendt forslag til regler for de 100 mio. kr., som i 2022 kan tildeles i tilskud til etablering af bredbånd 
i 2022 til især landdistrikter, i høring. Erfaringerne fra de seneste år er, at der i gennemsnit tildeles ca. 30.000 kr. pr. 
husstand fra den statslige pulje, så de 100 mio. kr. rækker til 3-4.000 tilslutninger. Erfaringer viser også, at det i praksis 
ikke er muligt at søge penge, der kan komme antenneforeninger til nytte. Interesserede kan se mere her.  

 

7. Medieudviklingen 2021 

DR har netop udgivet sit årlige skrift på 67 sider om udviklingen i medierne sidste år. Kan downloades her. Nogle figurer 
og facts af særlig interesse for antenneforeninger er gengivet nedenfor.  

Mens brugere af trykte medier som aviser ligger konstant på kun 5% af befolkningen, falder brugen af traditionelt tv og 
radio (flow) fortsat, mens brugen af streaming fortsat stiger (måling på 15-75-årige): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 er kongen af radio. FM holder ved i forhold til DAB. Radio er stort set forsvundet fra kabelnet: 
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Brug af flow tv er for første gang i 30 år på under 2 timer pr. dansker. Samtidig er danskerne europamestre i digitali-
sering, idet mere end 90% bruger internet, streaming og har smartphone.  

TV 2 er på 3 år blevet kongen af flow-tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er fordelingen på sociale medier for daglige brugere: 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Bemærk især, at mens mere end 90% af danskerne bruger internet, er kun 2/3 på Facebook.  

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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