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”FDA, Forenede Danske Antenneanlæg” er en brancheorganisation for landets antenneanlæg, underforstået boligforeninger, grundejerforeninger og
antenneforeninger.
FDA hjælper sine medlemsforeninger med en lang række forskelligartede opgaver og problemstillinger, ligesom FDA er antenneanlæggenes talerør på den
politiske bane, i medieverdenen og i dialogen med de kommercielle udbydere.
FDA har en omfattende viden om antenne-, grundejer- og boligforeningernes
arbejde med at skaffe de bedste og billigste tv- og internetløsninger - bl.a. var
det foreninger – og FDA-medlemmer - der var først med de rigtigt store internethastigheder, som de selv udbød, til deres medlemmer.
FDA har et omfattende kendskab til markedet og kan være den leverandørneutrale sparringspartner og rådgiver for alle vores medlemsforeninger på
tværs af størrelse, udformning og tekniske setup. FDA har altid foreningens
interesse for øje.

FDA er foreningernes stemme
FDA bruger sin viden på at bearbejde politikerne på Christiansborg til at træffe
mediepolitiske løsninger, som ikke udelukkende har de kommercielle udbyderes interesser for øje, men i højere grad er til gavn for de frivilligt baserede
foreninger.
Vi sørger for at være foreningernes stemme, når der lovgives på området og
sørger for i samarbejdet med leverandørerne og Copydan Verdens TV at give
foreningerne flest mulige rettigheder til de bedst mulige vilkår og priser.
Den enkelte antenne-, grundejer- eller boligforening er selvstændigt for de
flestes vedkommende en meget lille størrelse over for myndighederne og leverandørerne.

Juridisk hjælp
Når det kommer til den kontraktsmæssige dialog mellem en leverandør og en

forening, anbefaler vi at bruge FDAs særdeles kompetente juridiske service til
at kigge leverandørkontrakten igennem inden indgåelse. På den måde sikrer
I, at alle potentielle faldgruber er belyst, og at I tegner en kontrakt på de bedst
oplyste vilkår.
FDAs juridiske rådgivning benyttes herudover til en lang række af andre formål, bl.a. inden for entrepriseret, foreningsret og ophavsret.

Teknisk indsigt
Herudover har FDA en særdeles velfunderet teknisk indsigt i de forskellige
signalløsninger, der er i en given antenne-, grundejer- eller boligforening. De
tekniske løsninger i de forskellige typer foreninger er ofte meget forskellige.
FDA har kompetente repræsentanter inden for alle typer foreninger, som i deres daglige virke og arbejde med bl.a. tekniske tv- og internetløsninger kan
rådgive om opsætning af teknisk materiel, udskiftning, indkøb, service, m.m.

Kontakt os
Nu har vi blot nævnt et par af de tilbud, som FDA har til sine medlemmer.
Vi har meget mere at tilbyde! Herunder bl.a. regnskabsservice, fordelagtige
forsikringer og informationsmateriale og nyhedsbreve om branchen og konkrete forhold i branchen.
Er I interesserede i at vide mere om at blive en del af fællesskabet, har vi mulighed for at tilbyde jer både et fuldstændigt ordinært medlemskab med alle de
fordele et sådant giver – eller vi kan tilbyde jer 4 måneders prøvemedlemskab,
hvor I kan snuse til og få indsigt i, hvad FDA-fællesskabet indebærer.
Et FDA-medlemskab er billigt – billigere pr. medlem pr. år, end prisen for TV
2 i en måned!
Kontakt os på 59 96 17 00 eller fda@fda.dk
Læs mere på www.fda.dk
HUSK - i fællesskab er vi stærkest.
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