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Velkommen til 
FDA Landsmøde 2022
FDA afholder Landsmøde i auditoriet på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia søndag den 
13.11.2022.

Tidsplan

Kl. 13.45 Åbent for udlevering af stemmesedler og kompendium udenfor konferencesalen.

Kl. 14.00 Landsmødet åbnes.

Kl. 17.00 Landsmødet forventes afsluttet.

Kl. 17.00 Der udleveres sandwich og kildevand to go til alle deltagere

På gensyn.

Per Theisen,
Landsformand. 
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Vedtægter for FDA
§ 4. Landsmøde
FDAs højeste myndighed er landsmødet. 

Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Landsmødet indkaldes ved 
skriftligt varsel til hvert medlem senest 8 uger før.

Stk. 3. Forslag, som et antenneanlæg ønsker behandlet på landsmødet, skal være FDAs sekretariat i 
hænde senest 6 uger før.

Stk. 4. Dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab, budget samt eventuelle forslag udsendes til 
medlemmerne senest 4 uger før landsmødets afholdelse.

Stk. 5. Hvert medlem kan deltage i landsmødet med en stemmeberettiget delegeret

Stk. 6. Anmeldelse af delegerede skal ske skriftligt til FDAs sekretariat senest 2 uger før landsmødet

Stk. 7. Hver delegeret har 1 stemme.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer og andre repræsentanter for medlemmerne, der ikke er tilmeldt som del-
egeret, kan tilmeldes som observatør uden stemmeret.

Stk. 10. Dagsorden til ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg.
 2. Beretning fra Hovedbestyrelsen om tiden siden seneste landsmøde.
 3. Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår.
 4. Behandling af forslag.
 5. Kontingent for det kommende år.
  a. Orientering om Hovedbestyrelsens budget for det kommende år samt status vedr. 
  indeværende års budget.
  b. Beslutning om kontingent, bidrag til juridisk fond og honorarramme for HB.
 6. Valg.
  a) Landsformand for 2 år i ulige år.
  b) Næstformand for 2 år i lige år.
  c) 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
  d) 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år.
  e) 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år.
  f) 1 revisor for 2 år.
  g) 1 revisorsuppleant for 1 år.
  h) 1 registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år.

Uddrag af
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 7. Eventuelt.

Stk. 11. Hovedbestyrelsen sikrer kontrol med anmeldelse af delegerede og orienterer inden landsmødets 
begyndelse dirigenten herom.

Stk. 12. En kandidat kan vælges, såfremt denne har meddelt sit kandidatur eller er opstillet af et medlem. 
Kandidater (bortset fra til registreret eller statsautoriseret revisor, punkt 6 h)) skal på valgtidspunktet være 
aktive som bestyrelsesmedlem i - eller ansat hos - et medlem, der fortsat er medlem af FDA pr. 1.1. det 
følgende år.

Stk. 13. Ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis Hovedbestyrelsen eller mindst 15 % af medlemmerne 
kræver det ved fremsættelse af forslag til behandling. For ekstraordinært landsmøde gælder, at det ind-
kaldes senest 2 uger efter at kravet er fremsat og at det herefter afvikles tidligst 2 uger og senest 5 uger 
efter at indkaldelsen med angivelse af dagsorden er sket. For ethvert ekstraordinært landsmøde gælder 
at dagsordenen som minimum skal indeholde punkterne 1, 2, 4 og 7 fra dagsordenen for ordinært 
landsmøde.

Stk. 14. Alle afgørelser på landsmødet sker ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 19 og 21 [redaktionel 
ændring til §16 og 18].

Stk. 15. Alle udsendelser og meddelelser i § 4 kan ske med almindelige post eller e-mail.

§ 7. Juridisk Fond
FDAs juridiske fond kan understøtte antenneanlæggene ved rets- og myndighedssager og andre tvister. 

Støtte gives fortrinsvis til sager af principiel karakter.

Stk. 2. FDAs juridiske fond ledes af Hovedbestyrelsen og mellem dennes møder af Forretningsudvalget.

Stk. 3. FDAs juridiske fond tilføres midler fra et særligt kontingent, fra FDAs drift og fra evt. donationer. 

Fondens midler skal holdes adskilt fra FDAs øvrige midler.

§ 16. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på landsmødet, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutningen af det landsmøde, på hvilket de vedtages

§ 18. Ophævelse
FDAs virksomhed ophører, når ophævelse vedtages med 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende 
landsmøder med højst 10 ugers mellemrum, hvoraf det sidste landsmøde først kan indkaldes, når det 
første har været afholdt.

Stk. 2. På landsmødet, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til 
at forestå afviklingen. Eventuelt overskud efter at foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem 
medlemmerne på ophævelsestidspunktet i forhold til seneste kontingentindbetalinger.
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Dagsorden for 
FDA Landsmøde 2022
1. Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg

2. Beretning fra hovedbestyrelsen om tiden siden sidste Landsmøde

3.  Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår (2021)

4. Behandling af forslag  

5. Kontingent for det kommende år
 5.a.      Orientering om hovedbestyrelsens budget for det kommende år (2023) samt status 
             vedrørende indeværende års budget (2022)
 5.b.      Beslutning om kontingent, takster, bidrag til juridisk fond og gebyrer

6.  Valg
 6.a.      Landsformand for 2 år i ulige år
 6.b.       Næstformand for 2 år i lige år
 6.c.       3 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år
 6.d.      2 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år
 6.e.      2 Suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år
 6.f.       1 Revisor for 2 år
 6.g.       1 Revisorsuppleant for 1 år
 6.h.       1 Registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år

7. Eventuelt.
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Ad. 1 
Valg af dirigent(er),  
sekretær(er) samt  
stemmeudvalg

Hovedbestyrelsen foreslår
 
Dirigent

René Skau Björnsson, direktør Silkeborg Boligselskab

 
Referent

Mie Lund Jørgensen, FDAs sekretariat og Søren Birksø Sørensen, FDAs sekretariatschef

 
Stemmeudvalg

Jan List, Antenneforeningen Vejen og Per Sørensen, Skagen Antennelaug
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Ad. 2 
Beretning fra hoved-
bestyrelsen om tiden 
siden sidste Landsmøde
Beretning for november 2021 - oktober 2022
 
 
Moms – fælles glæde
FDA oplevede sin nok største politiske sejr til dato, da det lykkedes at forhindre, at der kommer moms på 
de ophavsretlige vederlag, som betales til Copydan Verdens TV.

Hvert enkelt anlæg kan selv beregne den økonomiske værdi af den sejr – det er jo ”bare” 25 % af den 
samlede betaling til Copydan Verdens TV.
Vores bud er, at det langt overstiger jeres kontingentbetaling til FDA!

Desværre har vi ikke oplevet en større tilstrømning af nye medlemmer i fællesskabet af brugerejede an-
tenneanlæg, som følge af resultatet.

Det kan selvfølgelig godt undre, al den stund at mange anlæg giver udtryk for at det er for dyrt at være 
medlem i den forstand, at der ikke er ”økonomisk overskud” i et medlemskab.
Det vil vi i al beskedenhed mene, at vi godt kan hævde, at det er der kommet.

Nu er det selvfølgelig sådan, at dette resultat gælder for alle anlæg – uanset om de er organiseret i FDA 
eller ikke er en del af fællesskabet. Sådan må det nødvendigvis være – og der er selvsagt ingen sure mi-
ner herfra, men bare en stille undren.

Måske I, som allerede er medlemmer, kan hjælpe med at få flere af de anlæg, som pt. ikke er med, til at 
indse fordelen ved at FDA findes til at kæmpe denne slags kampe – og at FDA kun findes, så længe der er 
tilstrækkeligt mange anlæg, som er medlemmer!

Mini Festivaler i foråret
Vi lykkedes med at gennemføre 3 FDA Mini Festivaler i foråret – arrangementer som bød på møder med 
udstillere, masser af snak anlæggene imellem og indlæg, som gav anledning til yderligere udveksling af 
erfaringer. Dertil blev også helt konkret viden formidlet til deltagerne.
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Ingen FDA Festival nu i efteråret – men igen i 2023, håber vi
Det var ikke nemt at få deltagerne på banen i foråret og vi måtte da også aflyse to af fem planlagte 
møder som følge af for lille opbakning.

Sådan er det desværre også gået med FDA Festival i november – forud for landsmødet.  
Hovedbestyrelsen har måttet træffe den trælse, men nødvendige, beslutning at aflyse. Tilmeldingstallet 
gav desværre ingen andre muligheder.

Hovedbestyrelsen vil igen i 2023 invitere til FDA Festival og så håber vi at der vil være opbakning i bran-
chen og anlæggene til, at det kan afvikles hvert andet år måske. Vi giver i hvert fald ikke op uden kamp 
– for det er efter vores vurdering helt afgørende, at der er en levende branche for de brugerejede anlæg 
at købe ind hos og lade sig servicere af, hvis det også fremadrettet skal være meningsfuldt med et stort 
antal anlæg, som de tilsluttede borgere i fællesskab ejer og driver.

Deltag alligevel på Trinity – til konferencer og landsmøde
Selvom vi desværre har været nødt til at aflyse lørdagsdelen, så håber vi stadig på et stort fremmøde om 
søndagen – og kom meget gerne og vær med fra lørdag aften – middag, samvær og overnatning.

Vi har lagt et program med konferencer om formiddagen – og så FDAs organisatoriske landsmøde om 
eftermiddagen. 

Og så kan I faktisk hjælpe FDA ved at komme og være med – for vi har en forpligtelse på Trinity, som 
betyder at vi har en regning, uanset om vi er der eller ikke. Så vær med – bliv klogere – få indflydelse og 
nyd samværet med gode kolleger!

FDA gør mere end alene at tilbyde fysiske møder
FDA tilbyder en bred palet af muligheder; FDA Festival– konferencerne forud for landsmødet – Landsmø-
det – ERFA-grupper – Netværk for Forretningsførere – anlægsbesøg – TEAMSmøder med ledelsen – og 
har I ønsker til andet eller mere, så giv besked…. Desværre oplever vi ikke i øjeblikket nødvendigvis en 
meget stor opbakning.

MEN som det gamle ordsprog lyder, så kan vi nok tvinge hesten til truget, men ikke tvinge den til at 
drikke. For vores tilfælde bliver det til at vi kan tilbyde rammerne, men ikke tvinge nogen til at træde ind i 
dem.

Derfor lægger Hovedbestyrelsen også op til en grundig debat om, hvad det er de brugerejede anlæg i 
FDA foretrækker som mødesteder for den helt afgørende erfaringsudveksling. Det uddyber vi lidt mere 
senere i denne beretning.

Brugerejet i en brydningstid
De brugerejede antenneanlæg står lige nu over for flere udfordringer – i en brydningstid kunne vi måske 
sige.

Elpriserne buldrer i vejret, og det er nok ikke muligt for alvor at gøre noget for at bruge mindre strøm – i 
hvert fald nok ikke på den helt korte sigt.
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Rigtig mange af de brugerejede anlæg oplever, at der bliver etableret parallelle højhastighedsdatainfra-
strukture i deres dækningsområder – og dermed bliver konkurrencen meget mere lige på, end den hidtil 
har været.

Med udrulningen af fibernet-infrastruktur i store dele af landet, oplever anlæggene at de er i direkte 
kablet konkurrence. En situation, de for de fleste i realiteten er ny(ere), al den stund at adsl-teknologien 
typisk ikke har været en reel konkurrent.

Nogle steder oplever man faktisk, at ikke bare et, men to nye net bliver gravet ned, der hvor der allerede 
findes et velfungerende anlæg.

Frit valg – måske så ikke helt alligevel – brugereje eller kommerciel drift
Fibernettene gør mange steder et stort nummer ud af, at det er ’åbne net’ og der er frit valg mellem en 
række udbydere på nettet. Underforstået at konkurrencen vil sikre lave priser og høje ydelser.

Nu er det bare sådan, at der jo ikke er konkurrence om infrastrukturen der hvor fiberen er alene. Så der 
er lige så meget konkurrence, som der er på Storebæltsbroen. Også her kunne man hævde, at der er frit 
valg mellem en masse vognmænd til at flytte varer mellem Fyn og Sjælland – pointen er bare at de alle 
sammen skal betale den samme pris for at komme over broen.

På samme måde med fibernettene – alle udbyderne skal betale den samme (høje?) pris for at få lov at 
udbyde. Det lægger en naturlig bund under, hvor lave priser, der kan udbydes til over for slutbrugerne.
Det efterlader til gengæld betydelige muligheder for jer som brugerejede net til at tage konkurrencen 
op. Måske kan I udnytte dette spillerum til, som brugerejet anlæg, at gøre noget aktivt for at hjælpe 
medlemmerne i en presset økonomisk situation?

Kunne I etablere en meget lille public-service-grundpakke og dertil udelukkende tilbyde stor internetka-
pacitet til en attraktiv pris? Så sparer alle medlemmer penge, og den enkelte kan herefter tilkøbe de yder-
ligere streaming- og tv-kanaler de måtte ønske.

Måske I skal tilbyde en lavere internethastighed til en lavere pris, hvis det kan give mening. Vi har ikke 
jeres svar, men ved at snakke om det i fællesskab kan der måske udvikles løsninger, så brugerejet kan 
fremstå som et attraktivt alternativ, netop fordi det er brugerejet.

Copydan Verdens TV – en fortsat udfordring
Nok undgik vi moms på vederlagene til Copydan Verdens TV, men det ændrer ikke ved, at der fortsat er 
kampe som FDA gerne vil tage med forvaltningsorganisationen.

Generelt er det meget svært at gennemskue sammenhængen i de snart mange aftaler og tillægsaftaler, 
og nye krav kommer hele tiden til. Nu også på streamingtjenester.

FDA har længe ønsket, at der ville være mulighed for at få nogen af de problemstillinger, som betalin-
gerne til Copydan Verdens TV rejser og byder på, prøvet i en bredere sammenhæng. Vi håber meget at 
det måske snart vil blive muligt.
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Brugerejet og generationsskifte i ledelserne
Uden at genere nogen, så er det ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen i de fleste bestyrelser i de 
brugerejede antenneanlæg er støt stigende. Det kniber med at få nyt blod ind i de valgte ledelser. 

Hvad der kan afhjælpe den situation, er vi ikke sikre på at vi nødvendigvis har svaret på, men vi tænker at 
det er en god ide at pege på problemet og igangsætte en debat. 

Vil en øget honorering af bestyrelsesarbejdet være en vej frem – måske det kunne være relevant at se på 
en sammenligning med varmeværker og vandværker i tilsvarende brugerejet regi, og se hvordan de gør. 

Det er utvivlsomt et problem, som trænger sig på mange steder, at få de næste generationer til at påtage 
sig opgaven med at stå i spidsen for anlæggene.

Der er andre løsninger på at fastholde brugerejet, end at bibeholde hvert enkelt af de nuværende anlæg. 
I blandet andet Kolding har vi set en udvikling, hvor anlæg slutter sig sammen og bliver en del af noget 
større – men stadig med brugerejet som det bærende.

Det kan være en løsning på problemet – en løsning, som måske flere bør overveje som alternativ til at 
lade sig opsluge af en kommerciel driftsherre – eller helt opgive nettets eksistens.

Hvad der er løsningerne for det enkelte brugerejede anlæg, vil med stor sikkerhed være forskelligt – men 
overvejelserne om muligheder og veje at gå, er under alle omstændigheder vigtig at tage sammen med 
andre i samme situation. FDA tilbyder gerne fortsat rammerne til disse overvejelser.

LER –en velfungerende infrastruktur er afgørende for de brugerejede antenneanlæg
I en tid, hvor der er opleves ekstremt meget nedgravning af fiber, men også fjernvarme på grund af ener-
gikrisen, så er det enormt vigtigt at antenneanlæggene har fokus på LER.

I øjeblikket oplever antenneforeningerne, at der er rigtigt mange gravskader som følge af stor graveakti-
vitet i deres områder. Det er oplevelsen mange steder, at det er en ekstra udfordring at der typisk graves 
på akkord og af udenlandske arbejdere, der ikke altid forstår de tegninger, de får udleveret over de eksi-
sterende kabler mv. i området.

Coaxkabler og anden datainfrastruktur ligger typisk i øverste lag, når der skal graves og disse kabler er 
heller ikke er særligt risikable at beskadige – det gør ikke meget ondt og det eksploderer ikke - så er der 
ofte ikke samme respekt for vores kabler, som overfor eksempelvis elkabler.

I FDA forsøger vi gennem vores aktive deltagen i Dansk Ledningsejerforum og via vores plads i LER-
følgegruppen, hvor vi har været med helt fra starten, at få endnu mere fokus på, hvordan vi undgår disse 
gravskader.

Desværre så kæmper mange anlæg ikke kun med at undgå at få infrastrukturen ødelagt af graveskader. 
Mange gange oplever anlæggene også en betydelig modvilje fra skadevolderne, når ødelæggelser skal 
udbedres. Det er kort sagt mange gange svært at får den involverede graveentreprenør til at betale for 
gravskaden.

Det skyldes ikke så sjældent, at hovedentreprenøren har en underentreprenør til at grave for sig. Mange 
af disse underleverandører er 1-2 mandsfirmaer, som ikke vil betale, når de laver gravskader. Ofte oplever 
anlæg, at den ”egentlige entreprenør” er svær at få i tale og i hvert fald ikke umiddelbart er indstillet på 
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at tage regningen op.

Det vil vi også prøve at få fokus på. Her mener vi, at der skal være kædeansvar. Så det er hovedentrepre-
nøren (den, der har søgt gravetilladelsen), som har ansvaret, så det er herfra udbedring af eventuelle 
graveskader skal betales.

Et af vores råd til jer, er at få jeres tekniker til at tage så mange billeder som muligt, når de er ude for at 
lave fejlen. Gerne af firmabilen med firmanavn på, navn og adresse på skadevolder, så I har så mange 
oplysninger som muligt på skadevolderen.

I LER er der mulighed for at kunne følge med i de graveforespørgsler, som kommer ind for jeres område. 
Der er desuden muligt, at man kan overvåge et bestemt område i et samgravningsmodul. Når I gør det, 
så får I besked, når det kommer graveforespørgsel. 

Har I ikke allerede været derinde, er det vores opfordring, at I får det besøgt, så I holder jer opdateret 
den vej igennem – blandt andet om muligheder for at deles med andre om udgiften til gravning på 
steder, hvor I også ønsker at få nedlagt kabler.

Nogle mindre anlæg har mulighed for at blive undtaget fra LER 2.0. Det er i sig selv en fin mulighed, 
men vi skal huske at hele ideen med LER er at blive ”opdaget”, så at sige, så en graveaktør kan få at vide 
hvor jeres ledninger ligger, så de kan passe på dem. Derfor arbejder vi i FDA lige nu med, at få sat en 
mulighed op for de anlæg, som kan søge dispensation til i stedet at kunne blive registreret til en lavere 
udgift – så deres ledninger stadig bliver synlige for dem, som skal grave.

Vi er på samme vis på vej med en økonomisk rammeaftale for alle øvrige FDA medlemmer på LER 
2.0-registrering.

Hvordan sikrer FDA bedst at medlemmerne lærer mest muligt af hinanden
Graucho Marx skulle angiveligt have sagt: ”lær af andres fejltagelser. Du kan aldrig leve lang tid nok til 
at begå dem alle selv” – og mange vil vel nikke genkendende til ordsproget ”at af skade bliver man klog, 
men sjældent rig!”

Der er med andre ord god grund til, at de brugerejede antenneanlæg udveksler erfaringer og lærer mest 
muligt af hinanden. Som Hovedbestyrelsen ser det, er det ikke et spørgsmål OM – men et spørgsmål om 
HVORDAN.

Gennem rigtig mange år var det regionsmøderne, som var bærende mødested for de brugerejede an-
lægs bestyrelser til at udveksle erfaringer og lære af hinandens succeser og fejl. Men alt har sin tid og 
således også regionerne. De mere lokale mødesteder har FDA dog fastholdt gennem først roadshow og 
nu FDA Mini Festival-møder. Her mødes alle anlæg, uanset om de driver det hele selv – er fuldservicerede 
hos en enkelt udbyder eller har kombinationer. Det afgørende er, at dem som mødes, selv ejer deres 
infrastruktur i fællesskab lokalt.

Igennem mange år har ERFA-grupper sikret, at anlæggene får mulighed for en mere ’specialiseret’ erfar-
ingsudveksling organiseret efter interesser og eller kundeforhold. Også denne form nærmer sig måske en 
udløbsdato – der har i flere år ikke ligefrem været kø, når opgaven med at stå i spidsen skulle løftes.

Hovedbestyrelsen vil gerne have en åben og fordomsfri drøftelse under punktet ‘Eventuelt’ på landsmø-
det af, hvordan vi bedst i fællesskab sikrer, at de brugerejede anlæg fortsat kan udveksle relevante erfar-
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inger og lære af hinanden – både godt og skidt. For som sagt er livet for kort til at vi alle kan nå at begå 
alle fejl selv.

Vi ser i udgangspunktet ikke nogen begrænsninger for, hvordan det kan organiseres; møder – kurser – 
online – besøg hos hinanden…. Og heller ikke i, hvordan det skal struktureres; omkring leverandørforhold 
– omkring fælles teknik – omkring fælles aktuelle problemer – eller andet. Det er helt op til ethvert 
medlem at byde ind med ønsker og forslag.

Hovedbestyrelsen glæder sig til, at vi gennem åben og fri debat kan finde de former, som lige nu passer 
bedst for de anlæg, som er en del af fællesskabet af brugerejede antenneanlæg. Til gavn for anlæggene 
og dermed til gavn for de mange husstande, der er medejere af deres lokale bredbåndsinfrastruktur!

Samarbejde ophører
FDA er kede af at måtte meddele, at samarbejdet med advokat Benny Jensen, Jystrup Advokat, ophører. 
Benny Jensen har valgt at deponere sin advokatbestalling ved udgangen af 2022 og ophøre med at drive 
sin advokatpraksis. 
 
Det er vi i FDA selvsagt meget kede af. FDA og Jystrup Advokat har igennem 10 år haft et fortræffeligt 
samarbejde med gode advokatpriser til FDAs medlemmer. Benny Jensen har opnået uvurderligt viden om 
branchen og har været antenneanlæggenes skanse i alskens forskellige sager. 

FDA er ved at lave aftale om advokatbistand med et andet advokatkontor. Mere herom følger i et kom-
mende nyhedsbrev. FDA vil gerne takke Benny Jensen for godt samarbejde og for godt arbejde for FDAs 
medlemmer i de seneste 10 år. 

Mere internt
Administration: 
Vi har haft både af- og tilgang af administrationsopgaver for medlemsanlæg i løbet af 2022. Et stort net 
opsagde sin aftale og derfor tilpassede vi Anne-Mettes timetal i overensstemmelse hermed.

Siden har vi fået tilgang af anlæg, som vælger at bruge den kompetence til det administrative, som ligger 
i Sekretariatet. Det betyder, at vi delvist har løftet Anne-Mettes timetal igen. Tak til Anne-Mette for at væ-
re så fleksibel!

Ny hjemmeside: 
Vi har fået opdateret vores hjemmeside. Det blev netop til en opdatering af den bestående, og ikke til en 
helt ny, men vi er tilfredse med det resultat, vi har fået. Ikke kun på det synlige for alle jer, som besøger 
den fra tid til anden, men i lige så høj grad på grund af de forbedringer ”på indersiden”, som letter arbej-
det i dagligdagen.

Personale-nyt: 
Anne-Mette har valgt, at hun vil slutte sit arbejdsliv i løbet af 2023. 
Det er vi heldigvis kede af – heldigvis fordi Anne-Mette gennem alle sine år i FDAs Sekretariat har været 
en meget skattet kollega og en yderst vellidt samarbejdspartner for de mange anlæg, der gennem årene 
har haft glæden af at blive betjent af Anne-Mette.



Forenede Danske Antenneanlæg

14  Landsmøde 2022

Ad. 3  
Godkendelse af  
regnskab for det 
foregående  
regnskabsår (2021)
Hovedbestyrelsen indstiller nedenstående regnskab for 2021 til Landsmødets godkendelse:

Forenede Danske Antenneanlæg

Årsrapport 2021

CVR-nr. 10 54 77 76

Årsrapporten er fremlagt og godkendt 
på foreningens Landsmøde 

den 13. november 2022

 
Dirigent
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Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for Forenede Danske Anten-
neanlæg, FDA.   
   
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   
   
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.   
   
Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse.   
    
    
Højby, den 20. juni 2022.    
  
    
Sekretariatschef,   
Søren Birksø Sørensen   
    

I hovedbestyrelsen

Den 20. juni 2022    
    
Per Theisen, landsformand   Morten Paaske, næstformand  
Preben Pedersen    Vera Dahl Olesen
Jens Arne Jensen    René Sieben
Jesper Pedersen 

Kritiske revisorer valgt af landsmødet

Vi har som foreningens kritiske revisorer gennemgået udvalgte dele af regnskabet. 

Vi har stillet en række spørgsmål til den daglige ledelse hos FDA til regnskabet.  
Vi har fået svar på disse og har ingen øvrige bemærkninger.     
    

Højby, den 2. august 2022.
Gunnar Jessen     Peter Steffensen 
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Forenede Danske Antenneanlæg, FDA.   

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Forenede Danske Antenneanlæg, FDA for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.   
   
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 20201, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
     
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBAs 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.    

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
FDAs ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.   
   
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.   
   
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. 
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Herudover:   
  
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation, forårsaget af besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udel-
adelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.   

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af selskabets interne kontrol.   
   
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.   
  
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften   

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.   
   
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen, samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.   

Udtalelse om ledelsesberetningen   
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.   
   
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.   
   
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.   
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.    
   
Kalundborg, den 20. juni 2022  

Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S, registreret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 26399610

Carsten Nielsen, registreret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen:   Forenede Danske Antenneanlæg

    Højby Hovedgade 83

    4573 Højby

Telefon:   59 96 17 00

Hjemmeside:   www.fda.dk

E-mail:    fda@fda.dk

CVR-nr.:        10 54 77 76

Hjemstedskommune:    Odsherred

Regnskabsår:        1.1. - 31.12

Hovedbestyrelse:       Per Theisen, landsformand

    Morten Paaske, næstformand

    Preben Pedersen, bestyrelsesmedlem 

    Vera Dahl Olesen, bestyrelsesmedlem

    Jens Arne Jensen, bestyrelsesmedlem

    René Sieben, bestyrelsesmedlem

    Jesper Pedersen, bestyrelsesmedlem

Revision:   Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S

    Registreret revisionsaktieselskab

    Vestre Havneplads 13, 2. sal

    4400 Kalundborg



Forenede Danske Antenneanlæg

Landsmøde 2022  19

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter   
Efter vedtægternes § 2 er FDAs formål:   
   
FDA er en interesse-, branche- og forbrugerorganisation for brugerejede danske fællesantenneanlæg, 
kabel-tv-anlæg og bredbåndsanlæg samt grundejerforeninger, der driver antenneanlæg.   
  
Stk. 2. FDA varetager samme interesser  som nævnt i stk. 1 for brugergrupper i anlæg, der ikke ejes af 
brugerne selv, samt for beboerforeninger og boligselskaber.   
   
Stk 3. FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og lev-
erandører samt bistå medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift 
og udbygning, herunder juridisk og teknisk rådgivning.   
   
Stk. 4. FDA kan indgå generelle aftaler med rettighedshavere og leverandører om leveringsbetingelser og 
vilkår.   
   
Stk. 5. FDA kan indgå andre aftaler, som medlemmerne efterfølgende kan benytte eller tilslutte sig. 
     
Stk. 6. FDAs medlemmer kan give FDA fuldmagt til i konkrete sager at forhandle, indgå aftaler eller føre 
retssager på det eller de pågældende medlemmers vegne.   
   
Stk. 7. FDA kan tilbyde sine medlemmer andre serviceydelser, der finansieres ved brugerbetaling. 
   
Stk. 8. FDA er partipolitisk neutral. 

Resultatet i 2021
 Resultat 2021                    158.348 kr.
 Budget 2021                      96.102 kr.
    
Udvikling i egenkapitalen 

Primo 2021 1.109.350

Årets overskud/resultat 2021 158.348

Egenkapital ultimo 2021 1.267.698
   
Forskelle mellem budget og regnskab blev:    

0. Kontingent medlemmer -36.318

1.  Foreningsadministration 6.125

2.  Serviceydelser 11.509

3.  Salg af forsikringer -21.075

4.  FDA Orientering -43.583

5.  Messe og landsmøde -20.557

6.  Formidling af Tidal -439

7.  Fagligt Netværk -36.000
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8. Renteindtægter 22.620

8.a. Renteudgifter -15.052

9. Foreningsdrift 201.519

10. Administrationsomkostninger 213.632

11. Lønninger -59.848

12. Markedsføring 15.000

13. Husleje 20.545

13.a. Ejendomsudgifter -30.656

14. Honorarer til folkevalgte 130.000

15. Konsulentbistand -40.776

16. Kontingenter -22.400

17. Andre omkostninger 0

18. Afskrivninger 5.000

Bemærkninger 2021     

Året har været ramt af corona, som har givet fald i både indtægter og udgifter i forhold til det budget-
terede. 

    
Medlemmer         

Anlæg Tilslutninger

Pr. 31. december 2020 148 206.696

Justering af tilsluttede eksisterende medlemmer 778

Antal tilslutninger pr. 1. januar 2021 207.475

Indmeldte i 2021 1 2.801

Udmeldte pr. 31. december 2021 17 -13.679

Pr. 31. december 2021 132 196.597

   

Anvendt regnskabspraksis

Generelt    
Årsregnskabet for Forenede Danske Antenneanlæg for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse A.   
    
Generelt om indregning og måling    
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.   

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguler-
inger af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
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indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.   

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.   

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet for hver enkelt.   

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.  
 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.  
      
Resultatopgørelsen    
Generelt   
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen når levering, normalt fakturadato, har fundet sted.  
        
Direkte omkostninger    
Direkte omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med beløb til erhvervelse af indtægten.  
     
Andre eksterne udgifter   
Andre eksterne omkostninger omfatter indtægter og omkostninger i forbindelse med landsmøde, om-
kostninger til porto, telefon, møde/opholdsudgifter m.v., markedsføring, administrationsomkostninger, 
honorarer - bortset fra personaleomkostninger og lokaleudgifter.     
    
Personaleomkostninger   
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-
penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes 
øvrige personaleomkostninger.   
    
Skat af årets resultat   
Årets skat består af årets aktuelle skat.    
    
Balancen    
Materielle anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  
   
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af ak-
tivernes forventede brugstider:   
   
Inventar:               3-5 år  
   
Aktiver med en kostpris under kr. 30.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret under andre eksterne ud-
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gifter efter aftale.     
    
Finansielle anlægsaktiver    
Deposita indregnes og måles i årsrapporten til anskaffelsespris. Der foretages ikke af- og nedskrivninger. 
  
Værdipapirer indregnes og måles i årsrapporten til dagsværdi.   
      
Tilgodehavender    
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab. 
    
Gældsforpligtelser    
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst 
svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.    
    
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, pengeinstitutter og anden gæld, måles til 
den nominelle værdi.   
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Resultatopgørelsen for perioden 1. januar - 31. december 2021

Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

Indtægter:

1 Kontingenter 2.273.407 2.309.725 2.294.300

2 Foreningsadministration - indtægter 412.931 381.490 403.235

3 Foreningsadministration - udgifter -80.316 -55.000 -105.052

Foreningsadministration i alt 332.615 326.490 298.183

4 Fakturerede serviceydelser - indtægter 89.408 32.000 42.410

5 Fakturerede serviceydelser - udgifter -70.899 -25.000 -24.080

Fakturerede serviceydelser i alt 18.509 7.000 18.330

6 Forsikring - indtægter 119.619 120.000 121.390

7 Forsikring - udgifter -130.694 -110.000 -133.022

Forsikring i alt -11.075 10.000 -11.632

8 FDA Orientering - indtægter 101.795 140.000 147.454

9 FDA Orientering - udgifter -140.378 -135.000 -146.731

FDA Orientering i alt -38.583 5.000 723

10 Messe og landsmøde - indtægter 386.234 500.000 0

11 Messe og landsmøde - udgifter -406.791 -500.000 -32.726

Messe og landsmøde i alt -20.557 0 -32.726

12 Formidling af Tidal - indtægter 42.979 3.000 10.240

13 Formidling af Tidal - udgifter -40.418 0 -9.942

Formidling af Tidal i alt 2.561 3.000 298

14 Fagligt Netværk - indtægter 0 36.000 0

15 Fagligt Netværk - udgifter 0 0 0

Fagligt Netværk i alt 0 36.000 0

16 Renteindtægter 22.620 0 822

17 Renteudgifter -15.052 0 -10.664

Renter i alt 7.568 0 -9.842

Indtægter i alt 2.564.445 2.697.215 2.557.634
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

Udgifter:

18 Foreningsdrift -133.481 -335.000 -148.021

19 Administration sekretariat -263.368 -240.000 -231.393

20 Lønninger m.v. -1.490.416 -1.430.568 -1.620.573

21 Markedsføring 0 -15.000 -4.000

22 Lejemål kontorlokaler 0 -20.545 -276.410

23 Ejendomsudgifter Højby Hovedgade -230.656 -200.000 -28.634

24 Honorarer folkevalgte -170.000 -300.000 -278.000

25 Konsulentbistand -80.776 -40.000 -85.971

26 Kontingenter -37.400 -15.000 -66.350

27 Andre omkostninger 0 0 0

Udgifter i alt -2.406.097 -2.596.113 -2.739.352

Resultat før afskrivninger 158.348 101.102 -181.718

28 Afskrivninger 0 -5.000 0

Resultat før skat 158.348 96.102 -181.718

29 Skat af årets resultat 0 0 0

Årets resultat 158.348 96.102 -181.718
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Balance pr. 31. december 2021

Aktiver
Note: Regnskab 

2021
Regnskab 

2020

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:

30 Ejendomme 1.123.436 1.123.436

Materielle anlægsaktiver i alt 1.123.436 1.123.436

Finansielle anlægsaktiver:

Aktier Sparekassen Sjælland 49.620 27.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 49.620 27.000

Anlægsaktiver i alt 1.173.056 1.150.436

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender:

Debitorer 262.600 274.553

Beholdning af Tidal 141.800 181.808

Periodeafgrænsningsposter 26.169 0

Tilgodehavender i alt 430.569 456.361

31 Likvide beholdninger 1.199.714 1.704.496

Omsætningsaktiver i alt 1.630.283 2.160.857

Aktiver i alt 2.803.339 3.311.293
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Balance pr. 31. december 2021

Passiver
Note: Regnskab 

2021
Regnskab 

2020

Egenkapital

32 Egenkapital 1.267.698 1.109.560

Egenkapital i alt 1.267.698 1.109.560

Hensættelser

33 Juridisk fond 1.006.202 795.513

34 Renovering af ejendom 142.000 0

35 Hjemmeside 60.000 0

Hensættelser i alt 1.208.202 795.513

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser:

36 Gæld Fagligt Netværk 98.773 54.865

Kreditorer og skyldige omkostninger 95.498 273.396

37 Anden gæld 133.168 1.078.169

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 327.439 1.406.430

Gældsforpligtelser i alt 327.439 1.406.430

Passiver i alt 2.803.339 3.311.503

38 Eventualforpligtelser
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Noter til regnskabet

Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

1 Kontingenter

Kontingent ordinære medlemmer 2.273.107 2.294.600

Gebyr vedr. kontingent 300 -300

Kontingenter i alt 2.273.407 2.309.725 2.294.300

2 Foreningsadministration - indtægter

Årligt gebyr programlicens 51.809 37.810

Faktureret arbejde for foreninger 294.457 297.867

Salg af faktura, kuvert, labels, mv. 9.801 11.609

Portoudlæg 21.146 23.927

Øvrige opgaver pr. time 18.905 23.968

Udfærdigelse af årsregnskab 13.200 6.100

Kørsel og transport 3.613 1.954

Foreningsadministration - indtægter i alt 412.931 381.490 403.235

3 Udgifter - anden administration

E-faktura 400 240

Regnskabslicens og hotline 55.974 66.167

Kontorartikler 0 6.527

Portoudlæg 21.147 26.414

Diverse (kørsel, møder) 2.795 5.704

Udgifter - anden administration i alt 80.316 55.000 105.052

4 Fakturerede serviceydelser - indtægter

Juridiske konsulentydelser 2.270 3.960

FDA-dirigent 4.900 2.450

Fagligt Netværk 36.000 36.000

F-Secure 46.238 0

Fakturerede serviceydelser - indtægter i alt 89.408 32.000 42.410
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

5 Fakturerede serviceydelser - udgifter

Juridiske konsulentydelser 3.260 7.580

FDA dirigenthonorar 8.604 1.500

F-Secure udgifter 56.625 15.000

Diverse udgifter 2.410 0

Fakturerede serviceydelser - udgifter i alt 70.899 25.000 24.080

6 Forsikring - indtægter

FDA forsikring bestyrelsesansvar 119.619 121.390

Forsikring - indtægter i alt 119.619 120.000 121.390

7 Forsikring - udgifter

HDI Gerling bestyrelsesansvar 109.147 110.715

Honorar forsikringsmægler 21.547 22.307

Forsikring - udgifter i alt 130.694 110.000 133.022

8 FDA Orientering - indtægter

Annoncer 81.920 131.760

Abonnement øvrige 19.875 15.694

FDA Orientering - indtægter i alt 101.795 140.000 147.454

9 FDA Orientering - udgifter

Honorar redaktør 123.375 102.163

Trykkeudgifter 10.500 12.950

Porto 0 23.160

Diverse 6.503 8.458

FDA Orientering - udgifter i alt 140.378 135.000 146.731

10 Messe og landsmøde - indtægter

Spisning 154.027 0

Hotelværelser 97.057 0

Udstillingsareal inkl. 1 el-leverance m.m. 131.500 0

Éntre 3.650 0

Andet 0 0

Messe og landsmøde - indtægter i alt 386.234 500.000 0
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

11 Messe og landsmøde - udgifter

Møde, ophold og kørsel 69.333 1.102

Tryksager 5.950 0

Andre udgifter 9.404 0

Leje af lokaler, AV-udstyr, m.m. 58.696 0

Forplejning 131.724 0

Hotelværelser 69.520 0

Conference Manager 17.938 17.758

Udstillingsareal, opsætning 6.248 0

Internet 0 1.020

Caféområde 15.897 1.599

Konference + oplægsholder 15.000 0

Landsmøde, dirigent, m.m. 0 10.075

Andre udgifter 7.081 1.172

Tab på debitorer 0 0

Messe og landsmøde - udgifter i alt 406.791 500.000 32.726

12 Formidling af Tidal - post - indtægter

Faktureret formidling af post 2.025 0

Faktureret formidling af Tidal 40.954 10.240

Formidling af Tidal - post - indtægter i alt 42.979 3.000 10.240

13 Formidling af Tidal - post - udgifter

Forbrug af Tidal 40.418 0 9.942

Formidling af Tidal - post - udgifter i alt 40.418 0 9.942

14 Fagligt Netværk - indtægter

Kontingent 0 0

Fagligt Netværk - indtægter i alt 0 36.000 0

15 Fagligt Netværk - udgifter

IT-omkostninger 0 0

Fagligt Netværk - udgifter i alt 0 0 0

16 Renteindtægter

Kursregulering værdipapirer 22.620 120

Udbytte/salg 0 702

Renteindtægter - i alt 22.620 0 822
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

17 Renteudgifter

Pengeinstitutter 15.052 10.664

Renteudgifter - i alt 15.052 0 10.664

18 Foreningsdrift

Diverse udlæg valgte og medlemmer 0 2.100

Hovedbestyrelse 36.601 50.730

Forretningsudvalg 12.877 49.706

Landsformand drift 0 3.986

Skattefri godtgørelse 14.307 1.837

Teknisk Udvalg 2.400 2.400

Inkassoservice medlemmer 2.500 0

Roadshows 48.523 1.650

ERFA-gruppe YouSee 18.643 20.862

ERFA-gruppe Boligforeninger 2.900 2.900

ERFA-gruppe Stofa 2.400 2.400

ERFA-gruppe Frie Antenneforeninger 8.477 0

Foreninger med eget udbud 0 6.750

Copydan-udvalget 0 2.400

Egenbetaling medlemsmøder m.m. -18.860 0

Diverse udvalg og gaver 2.713 300

Foreningsdrift - udgifter i alt 133.481 335.000 148.021

19 Administration Sekretariat

Transport og fortæring Sekretariatsleder 7.220 20.155

Kørsel, møde og ophold 2.883 5.495

Møder egne lokaler 150 0

Kursus, uddannelse mm. 4.640 995

Kontorartikler 9.529 12.493

Telefon 3.281 3.081

IT-drift 82.926 82.093

Hjemmeside (hensættelse) 60.000 0

Småanskaffelser 4.784 5.177

Kopimaskine (inkl. copydan) 19.915 20.300

Pjecer/tidsskrifter 20.854 26.725

Forsikring 34.514 41.367

Gebyr m.v. 6.855 3.460

Dataløn gebyr 5.817 5.612

Gaver 0 4.440

Administration Sekretariat i alt 263.368 240.000 231.393
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

20 Lønninger

AM-bidragsgrundlag 1.747.112 1.614.847

Tilbageførte personalegoder -5.061 -6.041

Skyldig løn primo -207.164 -200.200

Skyldig løn ultimo 0 207.164

Beregnede feriepenge primo -177.250 -190.830

Beregnede feriepenge ultimo 36.233 177.250

Lønrefusioner -63.824 -11.369

Overført til honorarer, m.m. -170.000 -275.000

Lønninger i alt 1.160.046 1.315.821

ATP-bidrag 9.940 15.454

Pensionsbidrag 243.067 219.215

Indeks feriemidler 1.820 0

Arbejdsgiverafgifter 19.745 15.656

Sygedagpengeforsikring 15.179 14.170

Sundhedsforsikring 6.889 8.844

Personaleomkostninger 26.435 23.877

Arbejdsgiverudgifter 7.295 7.536

Lønninger m.v. i alt 1.490.416 1.430.568 1.620.573

21 Markedsføring

Reception 0 4.000

Markedsføring i alt 0 15.000 4.000

22 Lejemål kontorlokaler

Husleje 0 103.614

Varme 0 27.824

El 0 7.156

Vand 0 983

Alarm 0 3.493

Renhold 0 22.113

Fraflytning Bøgehus/vedligehold af lokaler 0 111.227

Lejemål kontorlokaler i alt 0 20.545 276.410

23 Ejendomsudgifter - Højby Hovedgade

Huslejeindtægt -45.500 -52.000

Varme 18.744 21.868

El 12.688 5.295

Ejendomsskat 17.710 10.292

Forsikring 14.871 6.968

Renhold 26.185 18.269

Vedligeholdelse have 10.528 0

Istandsættelse 1. sal 22.014 50.000 0
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

Istandsættelse 1. sal (hensættelse) 53.000

Istandsættelse huset i øvrigt (hensættelse) 89.000 150.000 0

Diverse udgifter 11.416 0

Flytteudgifter m.m. 0 17.942

Ejendomsudgifter - Højby Hovedgade i alt 230.656 200.000 28.634

24 Honorar folkevalgte

FU-honorar landsformand Thomas Bak 160.000 200.000

FU-honorar 1. næstformand Per Theisen 0 50.000

FU-honorar 2. næstformand Carl-Erik Madsen 10.000 25.000

Andre honorarer, kritiske revisorer 0 3.000

Honorar folkevalgte i alt 170.000 300.000 278.000

25 Konsulentbistand

Juridisk bistand 25.534 22.574

Revision af regnskab 29.000 30.000

Omkostninger kritiske revisorer 3.925 2.556

Anden bistand 22.317 30.841

Konsulentbistand i alt 80.776 40.000 85.971

26 Kontingenter

Dansk Ledningsejer Forum 30.000 59.350

Fagligt Netværk for Kabel TV 7.000 7.000

FEMR 400 0

Kontingenter i alt 37.400 15.000 66.350

27 Andre omkostninger

Tab på debitorer 0 0

Hensættelse til tab på debitorer primo 0 0

Hensættelse til tab på debitorer ultimo 0 0

Andre omkostninger i alt 0 0 0

28 Af- og nedskrivninger

Mindre nyanskaffelser 0 0

Gevinst solgte driftsmidler 0 0

Inventar 0 0

Af- og nedskrivninger i alt 0 5.000 0

29 Skat af årets resultat

Årets skattepligtige indkomst 0 0

Skat- 22 % af årets skattepligtige indkomst 0 0
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

30 Ejendomme

Anskaffelsessum

Saldo primo 1.123.436 0

Tilgang 0 1.123.436

Afgang 0 0

Anskaffelsessum i alt 1.123.436 1.123.436

Af- og nedskrivninger

Saldo primo 0 0

Tilgang 0 0

Afgang 0 0

Af- og nedskrivninger i alt 0 0

Ejendomme i alt 1.123.436 1.123.436

31 Likvide beholdninger

Sparekassen Sjælland 0517 0001004756 128.094 444.621

Sparekassen Sjælland 0517 0006013711 929 24.103

AL-Bank 5373-0500788 15.388 15.592

Vestjyske Bank 7600 1663319 731.444 736.241

Grønlandsbanken 6471 1359344 242.077 242.939

Dragsholm Sparekasse 81.782 241.000

Likvide beholdninger i alt 1.199.714 1.704.496

32 Egenkapital

Egenkapital primo 1.109.350 1.291.278

Årets resultat 158.348 -181.718

Egenkapital i alt 1.267.698 1.109.560

33 Juridisk Fond

Juridisk Fond primo 795.513 653.087

Årets opkrævning 210.689 164.739

Til disposition 1.006.202 817.826

Principsager

Anvendt i året 0 -22.313

Principsager i alt 0 -22.313

Juridisk Fond i alt 1.006.202 795.513

34 Renovering af ejendom

Saldo primo - istandsættelse 1. sal 0 0

Årets hensættelser 53.000 0

Til disposition 53.000 0

Anvendt i året 0 0

Anvendt i alt 0 0

Renovering af 1. sal i alt 0 0
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Note: Regnskab 
2021

Budget 
2021

Regnskab 
2020

Saldo primo - istandsættelse huset i øvrigt 0 0

Årets hensættelser 89.000 0

Til disposition 89.000 0

Anvendt i året 0 0

Anvendt i alt 0 0

Renovering af huset i øvrigt 89.000 0

Renovering af ejendom i alt 142.000 0

35 Hjemmeside

Saldo primo 0 0

Årets hensættelser 60.000 0

Til disposition 60.000 0

Anvendt i året 0 0

Anvendt i alt 0 0

Hjemmeside i alt 60.000 0

36 Gæld Fagligt Netværk

Indtægter Fagligt Netværk 187.000 97.000

Udgifter Fagligt Netværk -88.227 -42.135

Gæld Fagligt Netværk alt 98.773 54.865

37 Anden gæld

Skyldig uafregnet moms

Salgsmoms 0 -1

Købsmoms 3.001 0

Skyldig uafregnet moms i alt 3.001 -1

Skyldig afregnet moms

Salgsmoms 866.952 755.642

Købsmoms -249.352 -280.188

Skyldig moms primo 475.454 26.312

Betalt moms -1.086.126 -26.312

Skyldig afregnet moms i alt 6.928 475.454

Skyldig moms i alt 9.929 475.453

Skyldig A-skat og AM-bidrag 84.450 214.610

Skyldig ATP-bidrag 2.556 3.692

Skyldig løn 0 207.164

Skyldig beregnede feriepenge 36.233 177.250

Anden gæld i alt 133.168 1.078.169

38 Eventualforpligtelser
   
FDA har indgået aftale vedr. kopimaskine. Aftalen ophører den 30. november 2024.  

Afgiften udgør frem til ophørsdatoen ca. kr. 56.000.  
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Ad. 4 
Behandling af forslag
Der er ikke indkommet forslag.
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Ad. 5.a. Orientering om hovedbestyrelsens 
budget for det kommende år (2023) samt status 
vedr. indeværende års budget (2022).

Budgettet for 2023 er – som det altid gælder - lagt med udgangspunkt i vores bedste bud på såvel in-
dtægter som omkostninger.

Noget af grundlaget for det kommende års økonomi i FDA kender vi med stor vished – andre er mere 
usikre.

Hovedbestyrelsen lægger til grund for budgettet, at de nuværende kontingentbetalinger fastholdes uæn-
dret fra i år til 2023. Vi er opmærksomme på at økonomien i anlæggene aktuelt er under pres.

Beholdningen i Juridisk Fond har nu nået et passende niveau og Hovedbestyrelsen indstiller derfor, at der 
ikke opkræves bidrag i 2023.  
Det betyder at alle medlemsanlæg vil opleve en mindre regning for at være medlem næste år, end den 
de har i år. Med mindre I har oplevet en meget stor lokal medlemsfremgang – og når det er tilfældet, er 
det altid meget glædeligt!

De stigende omkostninger til energi sætter også sit præg på FDAs budget, hvor vi ser ind i lidt større om-
kostninger end tidligere til Sekretariatets fysiske rammer. Men vi ligger fortsat rigtig godt i forhold til før 
flytningen fra Bøgehus, med en forventet udgift netto på ca. 3.000,-/måned – knapt 36.000,- til næste år.

Vi har også i år oplevet en lille tilgang af medlemmer – men den opvejer desværre ikke den afgang vi får.
Som det også fremgår af Hovedbestyrelsens beretning, så er det ikke – endnu – lykkedes at skabe tilgang 
af medlemmer på baggrund af den betydelige politiske sejr i kraft at det lykkedes at undgå moms på 
vederlagene til Copydan Verdens TV. 

Vi har, som det lige nu tegner sig, et par yderligere anlægsregnskaber i vores administration og vi ser 
måske ind i mere tilgang. Det er positive problemer, som vi selvsagt løser så hvis jeres anlæg står uden 
en kasserer, eller har brug for at få den funktion aflastet, så tag gerne en snak med FDAs Sekretariat 
herom.

Ad. 5 
Kontingent for det  
kommende år
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Budget 2023 Budget 2022 Regnskab 2021
(omfordelt)

Indtægter og udgifter

Kontingenter (ordinære og nye) 2.010.545 2.009.447 2.273.407

Foreningsadministration - indtægt                    302.840

Foreningsadministration - udgift                        -75.000 227.840 168.340 332.615

Serviceydelser - indtægt                                    249.600

Serviceydelser - udgift                                      -169.570 80.030 -20.000 18.509

Forsikring - indtægt                                           128.000

Forsikring - udgift                                             -130.000 -2.000 -10.000 -11.075

Messe og landsmøde - indtægt                                   0

Messe og landsmøde  - udgift                         -100.000 -100.000 0 -20.557

Formidling af post - indtægt                                        0

Formidling af post - udgift                                           0 0 2.000 2.561

Fagligt Netværk - indtægt                                   36.000 36.000 36.000 0

Renteindtægt + aktieudbytte                                       0 22.620

Renteudgift                                                                   0  0 0 -15.052

I alt 2.237.415 2.185.787 2.564.445

Budget 2023 Budget 2022 Regnskab 2021
(omfordelt)

Øvrige udgifter

Foreningsdrift                                                   -150.000 -150.000 -185.000 -133.481

Administrationsomkostninger                          -200.000 -200.000 -220.000 -263.368

Lønninger/andre personaleomkostninger     -1.683.563 -1.683.563 -1.557.000 -1.490.416

Markedsføring                                                              0 0 -35.000 0

Lejemål/drift kontorlokaler                                 -35.580 -35.580 -21.210 0

Ejendomsudgifter Højby Hovedgade                           0 0 -50.000 -230.656

Honorarer folkevalgte                                                   0 0 0 -170.000

Konsulentbistand Revision                                 -25.000 -25.000 -30.000 -80.776

Advokatbistand                                                  -30.000 -30.000 -30.000 0

Kontingenter m.m.                                              -50.000 -50.000 -50.000 -37.400

Afskrivninger                                                       -15.000 -15.000 -5.000 0

Skat (aktieudbytte)                                                        0 0 0 0

I alt -2.189.143 -2.133.210 -2.406.097

Resultat 48.273 52.577 158.348

Juridisk fond

Indtægter 0 192.361 210.689

Udgifter 0 0 0

Overført til næste år 0 192.361 210.689



Forenede Danske Antenneanlæg

38  Landsmøde 2022

Ad. 5.b. Beslutning om kontingent, takster, 
bidrag til juridisk fond og gebyrer
Hovedbestyrelsen foreslår at 2022-kontingentsatserne videreføres uændret i 2023. 

I. Et grundbeløb på kr. 612,00 - uanset antal tilslutninger.

II Følgende satser for 2023:

Antal tilslutninger Kr. pr. tilslutning/md. Kr. pr. tilslutning/år

Fra: Til:

1 500 2,04 24,48

501 1.500 1,53 18,36

1.501 3.000 1,02 12,24

3.001 5.000 0,52 6,24

5.001 10.000 0,00 0,00

10.001 20.000 0,00 0,00

20.001 og derover 0,00 0,00

III Det særlige kontingent for boligforeninger videreføres uændret i 2023; kontingent kr. 0,52 pr.  
 tilslutning pr. måned/kr. 6,24 pr. år + fuldt grundgebyr og fuld betaling til Juridisk Fond. 
 Opkræves på samme måde som øvrige kontingentbetalinger.

IV Særligt kontingent til nordatlantiske medlemmer fastholdes i 2023; kontingentet er halv pris af  
 ordinært medlemskab med fuldt grundgebyr og fuld betaling til Juridisk Fond.  
 Opkræves på samme måde som øvrige kontingentbetalinger.

V Nye medlemmer kan optages i regnskabsåret til halv pris af ordinært medlemskab med fuldt  
 grundgebyr og fuld betaling af Juridisk Fond. Kontingent betales forholdsmæssigt baseret på  
 hele måneder.

VI Bidrag til Juridisk Fond i 2022 foreslås til kr. 0.

VII Rykkergebyr foreslås uændret: kr. 100,00 + renter efter renteloven.

VIII Hovedbestyrelsen kan oppebære honorar op til kr. 100.000,- under forudsætning af, at dette ikke  
 i sig selv medfører et underskud, eller en øgning af samme.
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Ad. 6  
Valg
6.a.    Landsformand for 2 år i ulige år.  

   Per Theisen, KAL-net, er ikke på valg. 

6.b.    Næstformand for 2 år i lige år.
    Morten Paaske, Christiansfeld Net, er på valg og er villig til genvalg. 
   
6.c.    3 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
    Jesper Pedersen, Antenneforeningen Aarhus, er ikke på valg. 
    Preben Pedersen, Yderholm Antenneforening, er ikke på valg.
    René Sieben, Præstø Net, er ikke på valg. 

6.d.    2 hovedbestyrelsesedlemmer  for 2 år i lige år 
    Vera Dahl Olesen, Mou Antenneforening er på valg og er villig til genvalg.

    Jens Arne Jensen, Antenneforening Bramming Øst, er på valg og villig til genvalg. 

6.e.    2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år.  
   Henrik Haas, Smørum Net, er på valg som 1. suppleant og er villig til genvalg. 
   Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af Henrik Haas. 

    Sten Andersen, Sønderho Antenneforening, er på valg som 2. suppleant og er villig til genvalg. 
    Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af Sten Andersen. 

6.f.    1 revisor for 2 år. 
    Peter Steffensen, 4040.dk, er på valg og er villig til genvalg.
    Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Steffensen.

6.g.    1 revisorsuppleant for 1 år. 
    Jens Grud Sørensen, Hanstholm Net, er på valg og kan ikke genvælges.  

    Hovedbestyrelsen indstiller til valg af Kasper Buchvoll, Sulsted Net. 

6.h.    1 registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år. 
    Carsten Nielsen, Danrevi, Kalundborg, er på valg som revisor og Jørgen Pedersen, Danrevi,  

   Kalundborg, er på valg som revisorsuppleant. De er begge villige til genvalg. 

    Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten Nielsen og Jørgen Pedersen. 
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Ad. 7  
Eventuelt
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Beretning fra DLF
Om DLF 
Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan for ledningsejere i Danmark.
Medlemmerne er repræsenteret via deres brancheforeninger, bortset fra TDC, som er selvstændigt 
medlem. FDA repræsenterer de brugerejede antenneanlæg. 
Dansk Ledningsejerforum repræsenterer direkte og indirekte ca. 6.000 ledningsejere.

Dansk Ledningsejerforum består af et fællesudvalg, tre faggrupper samt en ERFA-gruppe. 
Faggrupper og ERFA-gruppe er opdelt i følgende emner:

• ledningsregistrering
• forebyggelse af graveskader
• ledningsetablering
• gæsteprincippet (ERFA-gruppe)

I Fællesudvalget drøftes emner af overordnet karakter, og Fællesudvalget koordinerer og uddelegerer 
opgaver til faggrupperne, der også kan tage sager op på eget initiativ.

FDA har en lang historie som medlem af Dansk Ledningsejerforum – og før det i FULS.
Som fællesskabet for brugerejede antenneanlæg ser vi det som noget helt naturligt at være repræsentant 
i det fælles samarbejdsorgan for ledningsejere. 

Dansk Ledningsejerforum har som til formål at fremme samarbejdet blandt ledningsejere og mellem 
ledningsejere og offentlige myndigheder og med andre organisationer.

Gennem den indsats, FDAs repræsentanter i Dansk Ledningsejerforum gør, er vi aktive i at påvirke de 
forhold og de regler, som gælder for jer som ejere af ledninger i jorden.

Ikke alt er godt eller som det burde være
Desværre så oplever en længere række anlæg fortsat at det kniber med respekten for de eksisterende 
ledninger i jorden. Mange oplever således, at deres ledninger bliver beskadiget når andre aktører graver i 
nærheden af kablerne.

Der vil ske fejl og uheld, men desværre ser det i nogle tilfælde ud som om, det også handler om at nogle 
(grave)aktører enten ikke er dygtige nok, eller ikke har tilstrækkelig respekt for den eksisterende in-
frastruktur. I hvert fald oplever nogle anlæg et betydeligt antal skader på deres ledninger i jorden, når der 
etableres typisk fiberinfrastruktur parallelt med den eksisterende højkapacitetsinfrastruktur.

Hvis I oplever (særligt mange) skader, så sørg for at få det dokumenteret så godt som muligt – helst ved 
foto og reager så hurtigt som muligt over for skadevolderen.

Gunner M. Nielsen og Tommy Schmidt
FDAs repræsentanter i DLF/LER
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Beretning fra FDAs  
juridiske service
Hermed hvad der bliver den sidste redegørelse for Jystrup Advokats arbejde for FDA og medlemsan-
læggene i de 12 måneder forløbet siden seneste kompendium.

Udover den generelle bistand til sekretariatet, har jeg været inde over seks sager for anlæggene. 

To af sagerne har været koncentreret om aftalefortolkninger i forhold til Allente/NENT. 

To af sagerne har omhandlet ansættelse og afskedigelse af foreningsansatte medarbejdere. 

Én sag vedrørte en graveskade og den sidste sag handlede om konkurrenceforvridning. 

Som de fleste af Jer formentlig er bekendt med, deponerer jeg min advokatbeskikkelse inden udgangen 
af 2022.   
Reelt har jeg allerede trukket stikket, men ligesom etableringen og driften af en advokatforretning kræver 
overholdelse af en lang række formalia, gælder det samme ved en lukning. 
 

Tak for de 10 år, hvor det har været mit privilegium at bistå FDAs sekretariat under fire forskellige lands-
formænd og ikke mindst en række medlemsanlæg, hvor jeg har haft fornøjelsen af at etablere gode 
personlige relationer, der i nogle tilfælde også har rakt udover det rent professionelle. 

Jeg vil savne kontakten med de to faste himmellegemer i FDAs univers; - Mie og Anne-Mette.  
Tak I to tøsebørn, - det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Jer!
 
I ønskes alle et godt Landsmøde 2022 og selvsagt god vind fremover!

Benny Jensen
Advokat
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Egne noter
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