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  The Danish Cable Television Association   
    

 17. dec. 2021 
  
Kære   Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse 

Udvalgsmedlemmer i A2012 
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012 

 
Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 29.1.2022 kl. 10.00 – 16.00  
 
Sted:  Frederik VI’s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV. 
 
Deltagere:  Bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger og medlemmer af A2012’s udvalg. 

Repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Tidsplan:  09.30: Formiddagskaffe med lidt at spise 
 10.00: Fagligt møde 
 11.00: Kaffepause 

12.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl 
 12.45: Fagligt møde fortsat 

13.45: Repræsentantskabsmøde starter 
 15.00: Kaffe/te med sødt og frisk frugt 
 15.15: Møde i FOHU om forhandlinger 

16.00: Mødet afsluttes. 
 
Foreløbig dagsorden: 

 
10.00: Formanden byder velkommen. 
 
10.05-11.00: Ny LER-lovgivning. Hvad betyder det for antenneforeningerne? 
Der er fremsat forslag i Folketinget om helt ny LER-lovgivning. Det stiller nye krav til alle lednings-
ejere, også antenneforeninger. Fra 1.7.2023 skal vi aflevere ledningsoplysninger digitalt i bestem-
te, tekniske formater, og levering af oplysninger skal ske inden 2 timer efter anmodning. Frem til 
den 1.7.2023 kan man vælge at levere ledningsoplysninger efter de ”gamle” regler, dvs. i frit 
format og inden 5 hverdage. A2012 mener, at myndighederne med denne ændring endnu en gang 
underminerer især de små antenneforeningers mulighed for at eksistere. Hvordan håndterer vi 
den situation?  

Se mere i News 11-2021: http://a2012.dk/wp-content/uploads/A2012-News-8-2021-23.4.2021-
Corona-TV-2-LER-DKTV-Tilskud-bredbaand-ERST-Waoo.pdf 

Oplæg ved fuldmægtig Ledningsejerregistret (LER) Carina Saxtorp, Styrelsen for Dataforsyning og 
effektivisering og Glentens direktør Lars J. Knudsen. 

 
11.15-12.00: Hvem kan hjælpe antenneforeningerne med LER og anden administration? 
Tre firmaer præsenterer deres servicepakker: 
- Brix & Kamp.   
- Stofa.   
- Dansk Kabel TV.  

http://a2012.dk/wp-content/uploads/A2012-News-8-2021-23.4.2021-Corona-TV-2-LER-DKTV-Tilskud-bredbaand-ERST-Waoo.pdf
http://a2012.dk/wp-content/uploads/A2012-News-8-2021-23.4.2021-Corona-TV-2-LER-DKTV-Tilskud-bredbaand-ERST-Waoo.pdf
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12.00-12.45: Frokost 
 
12.45-13.30: Nyt fra tv-markedet 
Konsulent, civiling. Gert Svendsen, Millinium, orienterer om nyheder, herunder fra årets første 
store konsumentmesse i Las Vegas, CES 2020, 2.-5.1.2022. 
 
 
13.45-15.00: Repræsentantskabsmøde 
 
1. Valg af dirigent og sekretær 

FU foreslår Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, som dirigent og Pia Kolle, Glenten, som sekre-
tær. Der udarbejdes et beslutningsreferat.  
  

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde den 25.9.2021   
Udsendt med News 16-2021 den 8.10.2021. 

 
3. Siden sidst ved formanden 

Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde udsendes i News ca. 1 uge før 
mødet sammen med endelig dagsorden. 
 

4.  Rapporter fra udvalgene (maks. 10 minutter til hver) 
4.1. Forhandlingsudvalget, FOHU, særligt forholdet til Copydan.  
Udvalgsformand Thomas Szücs, Glenten. 
 

4.2. Teknisk udvalg, TU.  
Udvalgsformand Tage Lauritsen, Tune. 
 

4.3. Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.  
Udvalgsformand Carsten Pedersen, Nyraad. 
 

4.4. Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden. 
Udvalgsformand Poul Juul, Fredensborg. 
 

 5. Regional networking.  
 Jette Dybdal, Korsør Antenneselskab orienterer om møde den 24.11.2021.  

 
6.  Behandling af indkomne forslag 

 6.1. Efter opfordring fra repræsentantskabsmødet den 25.9.2021 fremlægger FU forslag til 
kollektive forsikringer for medlemsforeninger mod risikoen ved netbanksvig og cybercrime, 
som træder i kraft den 1.2.2022.      

  6.2. FU modtager gerne andre forslag så tidligt som muligt – og senest fredag den 14.1.2022. 

 
7.  Godkendelse af regnskab for 2021 og budget for 2022 

7.a. Årsrapport for 2021 med påtegning fra de valgte revisorer udsendes inden mødet. 
 

7.b. Forslag til budget for 2022 udsendes sammen med endelig dagsorden 21.1.2022. 
 

7.c. Kontingent for 2022 foreslås af FU fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen 
pr. år ekskl. moms. For medlemstal over 10.000 betales 2 kr. pr. medlem. Kontingentet pr. 
forening udgør uanset medlemstal mindst 375 kr. og maksimalt 45.000 kr.  
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8.  Valg af medlemmer til FU (forretningsudvalget) 

Efter henstilling fra repræsentantskabsmødet den 25.9.2021 redegøres indledningsvis for ved-
tægternes regler om valg til FU.  

 
FU indstiller, at Bernt Freiberg, der blev valgt den 25.1.2020 for 2 år, genvælges som medlem 
af FU og formand for A2012 for 2 år.  
 
FU indstiller, at Carsten Pedersen, der blev valgt den 25.1.2020 for 2 år, genvælges som med-
lem af FU for 2 år.  

  
9. Valg af 2 kritiske revisorer 

FU indstiller, at Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, og Poul Erik Buth Pedersen, FA 
Assentoft Øst, genvælges frem til repræsentantskabsmødet januar 2023. 

 

10. Fastsættelse af dato for de næste møder 

FU foreslår de kommende ordinære repræsentantskabsmøder, som tidligere er besluttet, 
bekræftes afholdt således: 
- Lørdag den 7.5.2022. 
- Lørdag den 1.10.2022 med middag fredag den 30.9. kl. 19. 

Samt at der fastsættes repræsentantskabsmøde  
- Lørdag den 28.1.2023. 

 
11. Eventuelt.  

 

15.00-15.15: Kaffepause 
 
15.15-16.00: Møde om tv-forhandlinger gennem Forhandlingsudvalget, FOHU 
Forhandlingsudvalget skal efter de nye vedtægtsregler i § 10 redegøre for aktiviteter og planer. 
Ligeledes skal FOHU meddele, hvem af de nuværende medlemmer, der ønskes valgt for 1 hhv. 2 og 
3 år. På dette møde skal vælges et medlem for 3 år. 
FOHU’s nuværende medlemmer er: 
- Thomas Szücs, Glenten, der er formand for FOHU. 
- Mette Jørgensen, Glenten.   
- Bernt Freiberg, Tune (valgt for/af andre foreninger). 
 
Nuværende deltagere i fælles forhandlinger er indbudt til mødet, men alle deltagere i repræsentant-
skabsmødet er velkomne til også at deltage i denne del af mødet.    

  
Endelig dagsorden med bilag udsendes fredag den 21.1.2022.  
  
Tilmelding:  Snarest og senest mandag den 24.1.2022   kl. 10.00 til: 

https://a2012.nemtilmeld.dk/22/.  
Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.  

   
Deltager- 
pris:  595 kr. inkl. moms, der opkræves af vedkommende forening. Inkluderer måltider. 

Tilmelding er bindende.  
 

https://a2012.nemtilmeld.dk/22/
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Repræsentant- 
skabsmed- 
lemmer:  Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant. Meddelelse om dette 

sendes til fu@a2012.dk.   

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer: Repræsentantskabet sammensættes af 
repræsentanter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 
tilslutninger kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 til-
slutninger kan, hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af 
repræsentantskabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentan-
ter til repræsentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte 
sit/sine medlem(mer) af repræsentantskabet.  

Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne 
til mødet!  

  
Vi glæder os til at mødes fysisk til en god ”antennedag”.  
   
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 
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