
 

 
 
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg, er en demokratisk ledet interesse- T: 59 96 17 00 
organisation for 310 brugerejede anlæg med tilsammen ca. 340.000 W: www.fda.dk 
tilslutninger repræsenterende ca. 1 mio. danske tv-seere. M: fda@fda.dk 
 

 
7.6.2011 

nr. 9 

Nyt til antenneforeningernes web-sider: FDA Programinformation og FDAvisen 
På landsmødet 2010 informerede vi om, at FDA arbejdede med et par store projekter til gavn 
for alle antenneforeninger, der er medlem af FDA. Af landsmødereferatet fremgik bl.a.: 
 
”For 3 år siden søsatte FDA et projekt omhandlende webinformation. Projektet døde lige så 
stille, og FDA har siden forsøgt at finde ud af, om dele af projektet kunne reddes og 
genbruges. Det har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, og FDA har derfor besluttet at opbygge 
et nyt projekt fra bunden. Men idéerne fra for 3 år siden er ganske gode, og de er blevet 
udbygget og udvidet i det nye projekt.  
 
Manglende ajourføring af antenneforeningernes hjemmesider kan være et problem, folk mister 
interessen, når en hjemmeside ikke opdateres jævnlig, og derfor har FDA opstartet to 
initiativer til at sikre, at antenneforeningernes hjemmesider er levende.  
 
Det ene initiativ er det, at vi vil lave en systematisk distribution af informationer til 
medlemmerne, f.eks. artikler fra FDA Orientering. Disse kan så placeres direkte på 
antenneforeningernes hjemmesider, uden at foreningerne behøver gøre noget aktivt. 
  
FDA gør dette til et gratis tilbud til antenneforeningerne, og tilbyder ligeledes at give hjælp 
eller støtte til at implementere de rette links på hjemmesiderne.  
 
Det andet initiativ er genoplivningen af det tre år gamle ønske om en kanalinformation. FDA vil 
give tv-kanaler mulighed for at annoncere direkte til medlemmerne ved hjælp af en ”karrusel” 
på antenneforeningernes hjemmesider…. Systemet forventes at være operativt snart, og vi 
satser på, at det er oppe at køre pr. 1.1.2011.”  
 
Desværre blev projektet ikke klar til dette tidspunkt, men den gode nyhed er, at systemet nu 
kører. I kan se det på forsiden af www.fda.dk.  
 
FDA Programinformation er en online karrusel, som vil være tilgængelig for alle FDAs 
medlemsforeninger på foreningens egen hjemmeside. FDA Programinformation leverer nyttige 
informationer til antenneforeningens egne medlemmer om de programmer, som bliver vist på 
foreningens tv-kanaler. Vi håber at alle broadcastere vil bakke op om projektet og er FDA er 
gået i gang med markedsføring af projektet til disse. Foreløbig er Copydan Verdens TV aktiv 
med informationer. 
 
FDAvisen er ligeledes en online karrusel, som vil være tilgængelig for alle FDAs 
medlemsforeninger på foreningens egen hjemmeside. FDAvisen leverer aktuelle og 
antenneforeningsrelevante artikler til foreningens egne medlemmer om hvad der rører sig 
inden for branchen. Vi bringer en række artikler fra FDA Orientering, som har været meget 
efterspurgte. 
 
Når I én gang har implementeret systemet på jeres hjemmeside, kører det automatisk. FDA og 
broadcasterne sørger for løbende opdatering, og I får en mere levende hjemmeside. 
 
Alt, hvad der skal gøres for at få FDA Programinformation og FDAvisen til at virke på jeres 
hjemmeside, er en lille kodestump for hver karrusel, som skal implementeres på 
hjemmesiden. For at få fat i kodestumperne, skal foreningens hjemmesideansvarlige kontakte 
FDAs IT-ansvarlige, Martin Christensen, martin@fda.dk. Skriv ”Informationskarrusel” i emne-
feltet. I får så mailet koderne og en brugermanual. Har I brug for hjælp til implementeringen 
eller måtte der være tekniske spørgsmål, vil Martin også hjælpe jer. 
 
Bestillingerne effektueres i den rækkefølge, de indgår til FDA.  
 
Med venlig hilsen 
Poul Juul, landsformand  
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