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Den 21. februar 2019, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i 

Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark, 

NEPTUN i Odense.  

 

I alt 93 stemmeberettigede var til stede. 

 

Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden spurgte generalforsam-

lingen, om den havde noget imod, at der var to gæster til stede, Susanne Chri-

stens fra Jyske Bank, som er Glentens pengeinstitut, og Erik Bruntse, Pricewa-

terhouseCoopers, som er Glentens eksterne revisionsselskab. Der fremkom in-

gen indvendinger. 

 

På bestyrelsens vegne blev advokat Mads Sommerlund, Ret&Råd Fyn A/S fore-

slået som dirigent. Mads Sommerlund blev valgt uden modkandidater. 

 

Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens kontor som referent. Pia Kolle blev 

valgt uden modkandidater. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. ved-

tægterne og dermed beslutningsdygtig.  

 

Dirigenten gennemgik kort det generalforsamlingskompendie, der var udleveret 

til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den forret-

ningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende havde 

indvendinger mod forretningsordenen, og alle stemmeberettigede havde fået 

udleveret et generalforsamlingskompendium. 

 

I alt 5 stemmetællere blev valgt: 

Frank Baaring Rasmussen - repræsentantskabsmedlem 

Erik Berthelsen   - repræsentantskabsmedlem 

Erik Kjærgaard Sørensen - repræsentantskabsmedlem 

Jette Petersen  - Glentens administration 

Lotte Slot Knudsen   - Glentens administration 

 

1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup: 

Søren Skaarup startede beretningen med at fortælle om forhandlingerne om-

kring tv-pakkerne. Udviklingen på tv-sendeområdet går henimod mere stre-

aming og mindre flow-tv. Der er sket en bred afdækning af tv-markedet i 2018, 

og valget stod mellem stor og dyr fuldpakke eller at bibeholde den nuværende, 

billige grundpakke og dertil en noget dyrere fuld- og mellempakke. Der er ca. 

40 % af medlemmerne, der har grundpakken, og tallet er stigende. Bestyrelsen 

har ikke ønsket at give slip på den billigere grundpakke. Alle aftaler udløber 

april 2020 og skal derfor genforhandles inden da. 

 

Der er blevet arbejdet meget på reetablering af nettet efter overtagelsen fra 

Stofa, som langt hen ad vejen bare har ladet ”stå til”. Alle filtrene skal udskiftes 

og det samme med forstærkerne. Der skal skiftes defekte standere, og der 

bliver udført opdeling af Øer. Det vil sige, at man deler en Ø med 300 abon-

nenter op i 2 Øer med 150 abonnenter i hver. Herved fordobles kapaciteten. 

Der bliver indkøbt nye modem. Frekvensområdet udvides for at skabe plads til 

mere internet. Hovedstationen skal også opgraderes.  
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Administrationen har udarbejdet en 5-års master- og investeringsplan, og det 

forventes, at der de næste 5 år skal investeres knapt kr. 17 mio. om året, hvis 

det skal realiseres. Vi ønsker at låne en del af pengene, så opgraderingen kan 

ske hurtigst muligt. 

 

Vælg-selv-tv er en af grundene til, at vi bibeholdte grundpakken. TV3 og Kanal 

5 er obligatoriske, hvis man vil have vælg-selv-tv. Derudover vil der kunne 

vælges blandt rigtigt mange af de andre kanaler. Vi tror, at mange kan blive 

tilfredse med mellempakken.  

 

Internetpriserne er steget til kr. 139,00 md. for 50/10 Mbit og kr. 239,00 md. 

for 100/20 Mbit, og det er med til, at vi kan finansiere udvidelsen og renove-

ringen af nettet. Når opgraderingen af nettet er sket, vil det være muligt at 

kunne tilbyde højere hastigheder. Frekvensplanen udvides fra 862 MHz til 1,2 

GHz, som vil give mere plads til internettet, og der bliver derfor løbende indkøbt 

nye modem. 

 

Repræsentantskabsvalget er gået rigtigt godt. Der er stadig ledige områder og 

skulle der være nogle, som har lyst til at stille op, er man velkommen til at 

kontakte administrationen for at høre, om der er ledigt i det område, man bor 

i. I dag består repræsentantskabet af 44 medlemmer og 12 associerede for-

eninger. 

 

TV 2 Play kan Glenten tilbyde til medlemmer med mellempakken og fuldpakken 

til kr. 49,00 md., og det har vist sig at være meget populært. Markedsprisen er 

kr. 139,00 md.. 

 

Strategi- og kommunikationsudvalget har arbejdet på opdatering af vedtæg-

terne og har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til ved-

tægtsændringer. De er med senere på dagsordenen som selvstændige punkter. 

 

Dirigenten takkede formanden for bestyrelsens beretning og spurgte forsam-

lingen, om der var nogle spørgsmål. 

 

Casper Gregorius spurgte til, om bestyrelsen ønsker at samle alle medlem-

merne i grundpakken? Han spurgte samtidig ind til, om prisstigninger på pro-

dukter, som ikke ændrer sig, vil være en tendens fremover? Søren Skaarup 

svarede, at med hensyn til prisen på internet vil procentstigningen altid blive 

stor, når det i forvejen er et lille beløb. Man burde måske for 10 år siden have 

sat prisen højere. Men dengang ønskede bestyrelsen, at medlemmerne fik det 

så billigt som muligt. TV-prisen er rigtigt nok steget meget, og vi forsøger at 

forhandle med rettighedshaverne, og det er sagt til rettighedshaverne, at de 

jager folk væk fra tv-pakkerne med de prisstigninger de forlanger. Viaplay og 

TV 2 Play er prismæssigt meget attraktive, og vi vil se streaming bliver tenden-

sen fremover. 

 

Allan Gorm Larsen ville høre om, det er muligt af få FM igen? Hertil svarede 

Søren Skaarup, at emnet ville blive drøftet under punkt 3j. 

 

Dirigenten oplyste, at der ikke skal stemmes om bestyrelsens beretning, men 

at man kan ytre sig om den. Herefter konstaterede dirigenten, at generalfor-

samlingen tog beretningen til efterretning. 
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2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2018 med tilhørende specifikationer 

i hovedtal med reference til siderne i generalforsamlingskompendiet. 

 

Jørn Hansen mente, at der skal stå nøjagtigt hvilket honorar, der udbetales til 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hertil svarede Lars Mott, at det ikke kan 

oplyses, hvad der sker af udbetaling til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, men 

at det samlede bestyrelseshonorar kan deles med 7, hvorefter man kan regne 

gennemsnittet ud. Lars Mott uddybede herefter, at afvigelsen på personalebud-

gettet dels skyldes overlap på 3 måneder ved ansættelse af ny kontroller, dels 

ansættelse af ny projekteringsmedarbejder, og dels afregning af feriepenge til 

fratrådte medarbejdere. I forhold til budgettet blev det af direktionen besluttet 

at ansætte en projekteringsmedarbejder, hvilket er givet godt ud. Det oplyses 

ikke hvilken løn, hver enkelt medarbejder får.   

 

Dirigenten bad herefter forsamlingen om at godkende eller forkaste regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

3. Forslag. 

3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til uændret programflade 2019-

2020. 

Søren Skaarup gennemgik forslaget og oplyste, at der er løbende forhandlinger 

med rettighedshaverne, og derfor er det kun den uændrede programflade, der 

kan foreslås. Forslaget blev vedtaget.  

 

3b. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 2 i vedtægterne.  

Mette Jørgensen fortalte forsamlingen, at der har været arbejdet intenst på 

gennemlæsning og tilretning af vedtægterne. Efter fremlæggelse på repræsen-

tantskabsmødet i februar 2019, hvor udvalget fik gode input med hjem, kunne 

forslagene nu forelægges generalforsamlingen. 

 

André Schneider gennemgik baggrundene for forslaget til ændring af § 2, som 

primært handlede om ændring af ejerskab til stikledning fra foreningen til med-

lemmet. 

 

Leif Rasmussen anbefalede forsamlingen ikke at stemme for forslaget, da det 

vil koste omkring kr. 25.000,00 i selvrisiko for ejerne i tilfælde af brud på stik-

ledningen. 

 

Peter Topp Jensen mente, at det er uheldigt for lejere, som tit vil komme i 

klemme i sådanne situationer. Der har og vil altid være udgifter til stikledninger, 

og det må være antenneforeningens opgave at betale dem.  

 

Kurt Henriksen oplyste, at han bor i et område, hvor man i 17 år har betalt kr. 

5,00 md. for at have stikledning fra Glenten og kan derfor ikke se, hvorfor man 

nu selv skal til at betale, hvis der skulle ske noget med den. Aftalen løber i 8 år 

endnu. De ledninger, som ligger gravet ned i området, er gamle, hvilket han 

ovenikøbet også har fået bekræftet af en tekniker. Slutteligt spurgte han, om 

der i fremtiden kommer fiber fra Glenten ude i området. 
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Casper Gregorius ville gerne vide, hvad der sker, hvis man står som ejer af 

stikledningen, og man opsiger sit abonnement. Vil det så betyde, at man kan 

tage sin stikledning med sig?  

 

Hans Borg oplyste, at forslaget har været på dagsordenen for nogle år siden, 

hvor det blev nedstemt. Han opfordrede forsamlingen at stemme imod forsla-

get.  

 

André Schneider forstod bekymringerne til fulde og medgav, at det har været 

nedstemt tidligere. Bor man i en lejet bolig, vil udgiften være udlejers, også 

selvrisikoen. Ved opsigelse ligger kablet stadig i jorden, og ejerskabet til stik-

ledningen skifter ikke ved opsigelse. Man kan derfor, som ejer af stikledningen, 

grave den op og tage den med, hvis man synes det. Ca. 95% er i dag allerede 

stikledningsforsikret, og hvis husejerne bruger deres eget forsikringsselskab, 

sparer man Glenten penge, som kan bruges til renovering og udvidelse af net-

tet. Fiberkabler ligger langt ude i fremtiden. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev forkastet af generalfor-

samlingen. 

 

3c. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 3 i vedtægterne.  

Emil Pætau fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 3, som handler om 

præcisering af de medlemskabstyper, der er i Glenten i dag. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

PAUSE 

 

3d. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 5 i vedtægterne.  

Mette Jørgensen fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 5, som alene 

handler om rettelse af faktuelle fejl. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

3e. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 6 i vedtægterne.  

André Schneider fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 6, som handler 

om at indføre en reference af opsigelsesvarsel til gældende leverancevilkår. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

3f. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 8 i vedtægterne.  

Emil Pætau fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 8, som alene består 

af en sproglig ændring. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 
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3g. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 9 i vedtægterne.  

André Schneider fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 9, som dels er 

en konsekvensrettelse af den nye § 3, samt en præcisering af valgbarhedskri-

terier. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

3h. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 11 i vedtægterne.  

Mette Jørgensen fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 11, som er en 

tilpasning af vedtægterne til den organisationsstruktur, der er i Glenten i dag. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

3i. Forslag fra bestyrelsen til ændring af § 16 i vedtægterne.  

Emil Pætau fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 16, som handler om 

at sætte rammer op for bestyrelsen i tilfælde af mulig eksklusion. I dag har 

bestyrelsen meget vide rammer for at ekskludere et medlem, blot det har været 

forelagt repræsentantskabet. Bestyrelsen ønsker rammer for, hvornår eksklu-

sion kan komme på tale. 

 

Martin Holst mente, at forslaget er helt unødvendigt og oplyste, at ændringen 

vil kunne blive misbrugt i fremtiden. 

 

Peter Topp Jensen ønskede at få oplyst grunden til, at bestyrelsen ønsker denne 

ændring af paragraffen, hvortil Søren Skaarup svarede, at der har været et 

medlem, som både generalforsamlingen og repræsentantskabet har brugt utro-

lig megen tid på. Dette medlem har gentagne gange stillet spørgsmål til den 

samme sag, og den interne (kritiske) revision har gennemgået og afvist de 

rejste spørgsmål, og på et tidspunkt må det være nok. Det pågældende medlem 

har bragt læserbrev med faktuelt forkerte oplysninger i. Bestyrelsen er helt enig 

i, at forslaget skal vedtages. Emil Pætau supplerede, at der er tale om en skær-

pelse af den nuværende procedure. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og forslaget blev vedtaget af generalfor-

samlingen med kvalificeret flertal. 

 

3j. Forslag om radio.  

Bjørn Lykke Pedersen havde stillet et forslag om, at FM igen tilbydes medlem-

merne. Han har boet i Biskorup siden 2001 og er rigtig glad for Glentens pro-

dukter, men han mangler FM-signalet. Kan det være rigtigt, at radiodelen fylder 

for meget i frekvensplanen? Bestyrelsesmedlem Thomas Szücs forklarede, at 

der kan være 9 HD tv-kanaler på den plads, som FM-radio fylder. 

 

Den store udfordring er at skaffe kapacitet til fremtidens brugere af internettet. 

Man anvender den såkaldte DOCSIS-standard, som er placeret lige oveni FM. 

Så spørgsmålet er, om vi skal have tilstrækkeligt internetkapacitet. Man kan 

flytte internettet et andet sted, og det kræver, at nettet udvides meget hurti-

gere og vil resultere i, at priserne stiger. Der er lavet undersøgelse af, hvor 
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mange medlemmer, der hører FM. Tallet er 1,7 %, som svarer til cirka 357 

medlemmer. Man kan stadig høre FM-radio via en stueantenne, så i stedet for 

et kabel fra tv-dåsen på væggen eller fra tv-boksen, sættes en stueantenne til 

radioen.  

 

En stueantenne kan fange radiosignalerne, der udsendes i luften. Søren Skaa-

rup indskød, at YouSee og Stofa også har slukket for FM for at skabe plads til 

internettet. Den teknologiske udvikling går utrolig stærkt, og vi bliver nødt til 

at følge med.  

 

For år tilbage hed det mpeg2 - i dag er det mpeg4, og mange måtte kassere 

deres mpeg2-fjernsyn. 

 

Allan Gorm Larsen er inkarneret radiolytter og oplyste forsamlingen, hvilke ka-

naler han hører mest, og at han ønskede flere tyske kanaler.  

 

Martin Holst ønskede at få oplyst, hvor bestyrelsen har de tal fra, og han kon-

staterede, at FM har en bedre lyd. Han syntes, at FM skal tilbage i frekvenspla-

nen. Thomas Szücs svarede, at han var glad for at høre, at Martin Holst nød 

lyden i Glentens radio. Det signal Glenten modtog i hovedstationen var digitalt 

og blev sendt ud analogt som FM. Omkring tyske kanaler og andre nichekanaler 

kan man i dag få en internetradio, som kan modtage omkring 5.000 radioka-

naler.  

 

Poul Juul, som nu er B-medlem af Glenten, synes det er væsentligt, at gene-

ralforsamlingen foretager beslutninger på korrekte fakta. Der har aldrig været 

sendt DAB på antenneforeningens antenneanlæg. Der findes ikke teknisk ud-

styr, som kan levere DAB. Man har politisk besluttet at udsætte lukningen efter 

det nuværende forlig i 2023. Herefter læste Poul Juul op fra forliget. FM-lukning 

kan tidligst finde sted 2 år efter, at digital lytning er på 50% af befolkningen. 

Det blev slutteligt nævnt, at mange andre antenneforeninger allerede har luk-

ket for FM-signalet. Peter Pætau indskød en bemærkning om, at det kan løses 

ved at købe en antenne, og sætte den på huset. 

 

Martin Holst fortalte, at hans datter, som bor i Norge, fik DAB i sin bil, men det 

viste sig at være umuligt at bruge i det område i Norge, hvor hun kører rundt. 

FM blev herefter indført igen. 

 

Mette Jørgensen sluttede af med at oplyse, at der skal være plads til alle, så 

der arbejdes på at dele sol og vind lige.  

 

Forslaget blev sendt til afstemning og blev forkastet af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 

Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2019 i hovedtal og refererede til 

generalforsamlingskompendiet. Dirigenten præciserede, at der ikke skal stem-

mes om budgettet, men at man kan ytre sig om den. Ingen ønskede at ytre sig 

om budgettet, hvorefter dirigenten konstaterede, budgettet er taget til efter-

retning.  
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Kasserer Lars Mott fremlagde forslag til kontingentstigning fra kr. 500,00 til kr. 

550,00 om året. Det svarer til en stigning fra kr. 41,67 til kr. 45,83 pr. måned. 

Bestyrelsens forslag om kontingentstigning blev vedtaget af generalforsamlin-

gen. 

 

5. Valg. 

5a. Valg af kasserer. 

Lars Mott modtog genvalg og blev genvalgt for en 2-årig periode. 

 

5b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

André Schneider, Flemming Nielsen og Emil Pætau var alle på valg, og alle var 

villige til genvalg. 

 

Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen: 

Peter Topp Jensen, som er repræsentantskabsmedlem i Glenten, har tidligere 

siddet i bestyrelsen i Bullerup Antennelaug, og er til daglig IT-chef for Syddansk 

Erhvervsskole.  

 

André Schneider er 39 år og har siddet 8 år i Glentens bestyrelse. Han ønsker 

at arbejde videre med de spændende udfordringer, der er i fremtiden. Arbejder 

for bedre streamingkanaler og ønsker at udvikle foreningen. 

 

Emil Pætau er 26 år og læser til bygningskonstruktør på UCL. Han har været i 

bestyrelsen i 2 år og ønsker at repræsentere ungdommen og den yngre børne-

familie. Han vil gerne fortsætte sit arbejde med at promovere Glenten.  

 

Flemming Nielsen er 56 år og uddannet radiomekaniker. Han arbejder i dag i 

en virksomhed inden for robotteknologien. Han er medlem af teknik- og øko-

nomiudvalget hos Glenten og ønsker stadig at være med til at sikre det økono-

miske og tekniske ved at sikre en jævn udvikling i foreningen. Han har været 

med i bestyrelsen i 6 år.  

 

Dirigenten satte herefter en skriftlig afstemning i gang, og resultatet af afstem-

ningen blev følgende: 

 

André Schneider 63 stemmer 

Flemming Nielsen 65 stemmer 

Emil Pætau 59 stemmer 

Peter Topp Jensen  43 stemmer 

 

Udfaldet af den skriftlige afstemning blev genvalg af André Schneider, Flem-

ming Nielsen og Emil Pætau. 

 

5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Jørn Hansen var på valg og ønskede ikke genvalg.  

 

Der var i forvejen 1 vakant bestyrelsessuppleant-post, og der skal vælges 2 

bestyrelsessuppleanter. 
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Peter Topp Jensen stillede op og blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-

årig periode. 

 

Der er fortsat 1 vakant bestyrelsessuppleant-post. 

 

5d. Valg af revisor.  

Intern (kritisk) revisor Peter Pætau var på valg og villig til genvalg. Peter Pætau 

blev valgt uden modkandidater. 

 

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer. 

 

5e. Valg af revisorsuppleanter. 

Karl-Erik Christiansen var på valg og modtog genvalg. 

 

Der var i forvejen 1 vakant revisorsuppleant-post. 

 

Dirigenten konstaterede, at Karl-Erik Christiansen blev genvalgt for en 1-årig 

periode.  

 

Der er fortsat 1 vakant revisorsuppleant-post. 

 

6. Eventuelt. 

Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan 

vedtages. 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og takkede diri-

genten for hans måde at håndtere generalforsamlingen på. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22:10.  

 

 

Som dirigent: Som referent: 

 

 

 

Sign. Sign. 

Mads Sommerlund        Pia Kolle 

 

 


