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Den 22. februar 2018, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
Glentevejs Antennelaug. 
Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen 
Hotel, Pro Musica-salen i Odense.  
 
I alt 98 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 
Christens fra Jyske Bank, som er Glentens pengeinstitut og Erik Bruntse, Pri-
cewaterhouseCoopers som er Glentens revisionsselskab. Der fremkom ingen 
indvendinger. 
 
På bestyrelsens vegne blev Niels Gertsen foreslået som dirigent. Niels Gertsen 
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. 
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.  
 
Dirigenten gennemgik kort det generalforsamlingskompendie, der var udleve-
ret til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den for-
retningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende 
havde indvendinger mod forretningsordenen, og alle stemmeberettigede hav-
de fået udleveret et generalforsamlingskompendium. 
 
I alt 5 stemmetællere blev valgt: 
Peter Pætau    - intern kritisk revisor og repræsentantskabsmedlem 
Erik Berthelsen   - repræsentantskabsmedlem 
Ulla Nielsen    - repræsentantskabsmedlem 
Mia Wedel    - Glentens administration 
Lotte Slot Knudsen   - Glentens administration 
 
1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup: 

Formanden gennemgik beretningen og indledte med at skrue tiden 1 år tilba-
ge.  
 
Der blev investeret ca. 23 mio. kr. til at sikre kvaliteten af internettet. Det har 
vist sig, at tidligere udbydere af internettet ikke har vedligeholdt den del af 
nettet, som de har haft rådighed over gennem alle årene. Sikring af internet-
stabilitet og -kvalitet, fik 1. prioritet. Dét arbejde skulle udføres hurtigt, så 
nye internetmedlemmer mærkerede så lidt til overgangen som muligt.  
 
Estimatet fremadrettet for hhv. opgradering og renovering lyder på ca. 100 
mio. kr. de næste 5 – 10 år, og der arbejdes på at skubbe investeringerne 
længst muligt. Der har været afholdt en del møder med forskellige rådgivende 
virksomheder, for at tackle renoveringen billigst muligt. Der er gennemført 
pilotprojekter på 3 forskellige Ø’er, dels så der kan fås tekniske erfaringer og 
dels så, der kan fås et vurderingsgrundlag for den fremadrettede økonomi.  
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Der har været forsøgt forhandlet med Copydan Verdens TV hele året, og der 
er blevet arbejdet hårdt på at få en aftale vedr. Gplay/web-tv.  
 
Associerede foreninger har forskellige rettigheder, hvilket har medført, at be-
styrelsen har valgt at fremlægge forslag til vedtægtsændringer på generalfor-
samlingen.  
 
For at kunne følge med udviklingen i brugen af internet, som stiger med ca. 
44 % om året, skal der skabes mere plads i nettet, og det er derfor bl.a. nød-
vendigt at lukke for FM båndet på antenneanlægget.  
 
Den gældende pakkestruktur har været diskuteret i bestyrelsen, og der vil 
komme ændringer. Formanden gennemgik priserne på en 5-pakkestruktur og 
generelt hvordan pakkefilterne ligger i nettet. En 3-pakkestruktur kan bevirke 
udskydning af Ø-delinger og fordele investeringerne over en 10-årig periode. 
Det er en stor opgave, der har været diskuteret meget i bestyrelsen. Der skal 
findes personale til at udføre det kommende arbejde, men da alle andre ud-
bydere, der er i gang med samme arbejdsopgave, har den samme udfordring, 
er det svært at finde kvalificeret arbejdskraft. 
 
Formanden sluttede beretningen af med at takke for opmærksomheden og 
dirigenten overtog ordet og spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger 
fra de fremmødte til beretningen.  
 
Peter Pætau spurgte til, om FM båndet kun lukkes på antennebåndet? Med-
lemmernes egen radio kan vel stadig bruges? Han mente i øvrigt, at bestyrel-
sen kunne have meldt noget ud om lukningen af FM i det seneste medlems-
blad. Søren Skaarup svarede, at ved køb af en stueantenne eller ved brug af 
et kabel, kan man i de fleste tilfælde høre FM. Ved seneste udgivelse af med-
lemsbladet i oktober 2017, var det ikke under overvejelse at lukke FM-
båndet. Et medlem oplyste, at DR nedlægger FM båndet i 2018 eller 2019, så 
snart over 50 % af den danske befolkning er overgået til digitale modtagere. 
 
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 
 
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2017 med tilhørende specifikatio-
ner. 
 
Jesper Nielsen ønskede at få oplyst, hvor stor den samlede gæld for hele an-
tenneanlægget er, samt hvor man i regnskabet kan se, hvad Glenten betaler 
om året for at være medlem af Antennesammenslutningen 2012. Han spurgte 
samtidig til hvad bidraget til de associerede foreninger indeholder. Lars Mott 
svarede, at den samlede gæld er på 46 mio. kr. og Søren Skaarup fortalte, at 
der betales 46.000 kr. til A2012 om året. 
 
Dirigenten bad forsamlingen om at godkende regnskabet og det blev en-
stemmigt godkendt.  
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3. Forslag. 
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2018-2019. 

Søren Skaarup gennemgik forslaget. På grund af den stigende streaming af 
kanaler er der flere af medlemmerne i Glenten, som i dag har en Grundpakke 
og vælg selv. Han gennemgik nogle forskellige scenarier, som generelt viste, 
at streaming er vejen frem og der skal derfor skabes mere plads i nettet til 
internet. Bestyrelsen har valgt, at det er generalforsamlingen, som skal be-
stemme hvilken programflade Glenten skal have fremover. Bestyrelsen anbe-
falede generalforsamlingen, at 3-pakkestrukturen blev valgt. Lars Mott fore-
slog forsamlingen, at de nøje kiggede på, hvordan pakkestrukturen er lavet. 
 
Dirigenten bad herefter forsamlingen om at stemme for eller imod forslaget 
om 3-pakkestruktur.  
3-pakkestrukturen blev valgt med et stort flertal. 
 
3b. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.  

Søren Skaarup fremlagde forslaget til vedtægtsændring af § 9 Valg som var 
vedlagt kompendiet. 
 
Torben Larsen havde en ændring til selve teksten. I linjen, hvor der står ”kan 
udtale sig, stemme, og er ikke valgbare til bestyrelsen” skal og ændres til et 
men. Dette kunne bestyrelsen kun give Torben Larsen ret i. 
 
Peter Pætau oplyste, at forslaget kommer bag på mange, for da A70 indgik 
samarbejdet med Glenten, fik de samme rettigheder som Glentens medlem-
mer. Han mente derfor, at A70 burde skrive ud til deres medlemmer og for-
tælle dem, hvad der står i vedtægterne. Han oplyste samtidig, at Skærbæk er 
fuldgyldige medlemmer af Glenten. 
 
Jesper Nielsen syntes, at det var et godt forslag fra bestyrelsen. 
 
Søren Skaarup gav ret i, at A70’s medlemmer ifølge aftalen har de samme 
rettigheder som Glentens medlemmer.  
 
Peder H. Christensen ønskede at vide, om Antenneforeningen Søparken er 
rigtige medlemmer af Glenten? Der er lige blevet forlænget en samarbejdsaf-
tale hvortil Søren Skaarup svarede af Søparken er fuldgyldige medlemmer. 
Antenneforeningen Søparken har alle rettigheder undtagen valgbarhed til 
Glentens bestyrelse. 
 
Der kom en del kommentarer til at ordlyden i kompendiet, og ordlyden på 
overhead ikke var enslydende. Ole Bendix oplyste, at man kun kan stemme 
om det, der er uddelt, hvortil Flemming Nielsen berettede, at årsagen til, at 
der stod noget andet på overhead, var fordi han havde lavet ændringer lige i 
sidste øjeblik.  
 
Bestyrelsen trak forslaget tilbage, og kommer med et forslag til næste gene-
ralforsamling.  
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3c. Forslag fra Anders Jensen. 

Anders Jensen var ikke selv til stede på generalforsamlingen, så han kunne 
uddybe sit forslag, men Søren Skaarup kunne fortælle forsamlingen, at man 
ikke selv kan vælge modem og at bestyrelsen bakker op omkring hurtigere 
internet. 
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet.  
 
3d. Forslag fra Jesper Nielsen om medlemskab af FDA. 

Jesper Nielsen fremlagde forslag om at indgå medlemskab af FDA. Han syn-
tes, at det virker som om, at A2012 er ved at gå nedenom og hjem. Der står 
intet på deres hjemmeside om kontaktpersoner eller telefonnumre. Han oply-
ste, at der er 190.000 husstande og 195 antenneanlæg, hvilket viser, at FDA 
er meget større end A2012. Han mente ikke, at det var korrekt, at FDA kræ-
ver yderligere betaling og syntes bestemt, at A2012 er en dårlig sammenslut-
ning af foreninger. 
 
Søren Skaarup kunne berette, at hvis man får brug for assistance i FDA, skal 
der betales ved kasse 1 hvorimod i A2012 betales et årligt kontingent og deri 
indgår assistancen gratis, hvilket også er attraktivt for mindre antennefor-
eninger. FX koster juridisk assistance hos FDA 2.000 kr./time. og hos A2012 
500 kr./time. A2012 køber time for time sekretariatsydelser hos Glenten og 
A2012 udsender nyhedsbreve elektronisk til medlemsforeningerne og infor-
mere dagligt på deres hjemmeside om aktuelle emner. 
 
Bernt Freiberg som er formand i Tune Kabelnet og formand i A2012 gav Søren 
Skaarup ret. Han oplyste samtidig, at der afholdes ugentlige telefonmøder i 
FU, hvor der tages aktuelle emner op og videregiver informationer fra diverse 
instanser til de tilsluttede medlemmer i form af nyhedsbreve. A2012 opkræ-
ver minimale kontingenter fordelt på foreningernes størrelser. Han sluttede af 
med at konstatere, at de oplysninger, som Jesper Nielsen fremlagde om 
A2012, ikke stemmer overens med det, der findes på A2012s hjemmeside, 
hvor det er muligt at finde både telefonnumre og mailadresser. Slutteligt po-
interede han, at A2012 er det kompetente alternativ til FDA. Dette kunne Ta-
ge Lauritsen fra Tune Kabelnet og teknisk ansvarlig i A2012 medgive. 
 
Peter Pætau forstod ikke, hvorfor Jesper Nielsen er imod medlemskabet i 
A2012. Som intern kritisk revisor kunne han oplyse, at A2012 betaler for alle 
de ydelser, de får ved Glenten. Det er en god forretning for Glenten. 
 
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet 
med stort flertal.  
 

PAUSE 

Inden generalforsamlingen startede havde Strategi- og Kommunikationsud-
valget annonceret, at der i det udleverede materiale lå et spørgeskema, som 
de fremmødte meget gerne måtte udfylde, da der i pausen ville blive trukket 
lod om 2 paraplyer og 2 vejrstationer, som var skænket af TV2. De heldige 
vindere blev Bent Greve og Jens Ove Nielsen.  
 

 



 

5 / 7 

 

 

3e. Forlagende fra Jesper Nielsen om at Emil Pætau udtræder af be-

styrelsen. 

Jesper Nielsen forlanger, at Emil Pætau udtræder af bestyrelsen, da han ikke 
er lovligt valgt.  
Søren Skaarup berettede, at Emil Pætau bor i Glentens område.  
Peter Pætau ønskede at vide, hvad Jesper Nielsen har imod ham. Det virkede 
underligt, at Jesper Nielsen fremlagde sit forlangende blandt andet fordi, han 
selv var med til at vedtage de rettigheder som A70 har. Jesper Nielsen sad i 
bestyrelsen dengang, aftalen blev indgået.  
 
Finn Risum indskød, at fordi Emil Pætau bor i Glentens område, hvor alle er 
valgbare til bestyrelsen, er forslaget ikke er gyldigt længere. Jes Sørensen 
mente, at Jespers forslag bare var noget, han forlangte og ikke et forslag.  
 
Dirigenten sendte herefter forlangendet til afstemning. Der var en, som støt-
tede forlangendet, mens flertallet stemte imod. Forlangendet blev forkastet. 
 
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2018 og fremlagde forslaget om 
et uændret årligt kontingent på kr. 500.  
 
Palle Andersen var ikke tilfreds med, at det materiale, der blev udleveret på 
generalforsamlingen ikke stemmede overens med det, der blev vist på over-
head. Hertil svarede Lars Mott, at det eneste, som yderligere er vist i power 
point præsentationen, er udgiften til bestyrelsen, som er budgetteret med 
380.000 kr. Det skal betragtes som et supplement til det udleverede.  
 
Bestyrelsens forslag om uændret årligt kontingent på kr. 500 blev vedtaget.  
 
5. Valg. 

5a. Valg af formand. 

Søren Skaarup ønskede genvalg og blev valgt for en 2-årig periode. 
 
5b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Mette Jørgensen og Thomas Szücs var begge på valg og var villige til genvalg. 
 

De blev begge genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidater. 
 
5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
Danny Nissen var på valg og ønskede ikke genvalg.  
 
Emil Pætau er i løbet at året indtrådt i bestyrelsen på grund af varigt forfald.  
 
Bestyrelsessuppleanter vælges for en 1-årig periode. 
 
Klaus Pætau stillede op til valg. Han er lige flyttet tilbage til Odense fra Mal-
mø. Han er 31 år og skal giftes til sommer. Da han bor sammen med en i sin 
husstand, som allerede er i bestyrelsen, kan man ikke stille op. Klaus Pætau 
kan derfor ikke kandidere. 
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Torben Larsen stillede op til valg. Han har deltaget en del gange i Glentens 
generalforsamlinger og ønskede at stille op, da han mente, at der skal være 
en bestyrelsessuppleant, da alternativet er ingen suppleanter. Men da der 
ikke indkaldes suppleanter til bestyrelsesmøderne, ønskede Torben alligevel 
ikke at stille op. Han trak sig derfor.  
 
Jørn Hansen stillede op til valg. Han er lige blevet efterlønner og kunne for-
tælle, at han har siddet i andre bestyrelser, så han har erfaring med bestyrel-
sesarbejde generelt. Han blev valgt uden modkandidater.  
Der kom et forslag fra en af de fremmødte om, at bestyrelsen kan have til 
opgave at finde en suppleant. 
 
Posten som første og anden suppleant foregår ved lodtrækning, hvis behovet 
for at benytte muligheden opstår. I dette tilfælde er Jørn Hansen første sup-
pleant. 
 
5d. Valg af revisorer.  
Under dette ene punkt overtog formand Søren Skaarup dirigentrollen. Intern 
kritisk revisor Niels Gertsen var på valg og var villig til genvalg.  
Niels Gertsen blev valgt uden modkandidater. 
 
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer. 
 
5e. Valg af revisorsuppleanter. 
Karl-Erik Christiansen var på valg og var villig til genvalg. 
Kaj Larsen var på valg men ikke villig til genvalg.  
 
Dirigenten konstaterede at Karl-Erik Christiansen blev valgt for en 1-årig peri-
ode. 
 
6. Eventuelt. 
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan 
vedtages. 
 
Erik Berthelsen ønskede ordret under eventuelt. Det undrede ham, at besty-
relsen accepterede, at der blev mulighed for at stemme på et medlem som 
suppleant til bestyrelsen uden først at undersøge om medlemmet var valg-
bart. Det kunne Jesper Nielsen give ham ret i.  
  
Jesper Nielsen oplyste generalforsamlingen, at repræsentantskabet tidligere 
har modtaget en anonym skrivelse, som nedgjorde bestyrelsen og han ved at 
medlemmerne bliver behandlet usædvanligt dårligt og forstod derfor godt, at 
man sender anonyme beskeder. Han foreslog i øvrigt, at bestyrelsen kunne 
invitere FDA til at komme og forklare deres holdninger og værdier. 
 
De udlagte rejseaktiviteter – specielt fra formandens side – undrede Jesper 
Nielsen sig over. Formanden har rejst, og det ønskede Jesper Nielsen ikke 
skal foregå, uden at det bliver beskrevet i regnskabet.  
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Niels Jørn Gotfredsen havde et spørgsmål omkring Grundpakken og TV2 vælg 
selv pakken. Vil man stadig kunne købe TV2 vælg selv pakken efter omlæg-
ning af tv pakkerne? Hertil svarede formanden, at med hensyn til enkeltkana-
ler er det et af de steder, hvor man billigst kan se tv og der er forholdsvis 
mange af Glentens medlemmer, der i dag har TV2 vælg selv pakken. 
 
Erik Berthelsen gav udtryk for, at han syntes, det er ved at blive til en børne-
have. Han har gennemgået referater fra tidligere repræsentantskabsmøder og 
generalforsamlinger. Han nævnte flere gange Jesper Nielsens navn og pointe-
rede, at samarbejdet med Glenten har Julagergård Antennelaug aldrig for-
trudt. Erik Berthelsen kan ikke forstå Jesper Nielsens attitude og arrogance.  
 
Peter Pætau kunne berette, at rejseaktiviteter er ikke noget, der koster Glen-
ten penge, hvilket er noget intern kritisk revision holder godt øje med. Hvad 
der bliver lavet i fritiden, kan ikke komme Glenten ved.  
 
Torben Hansen oplyste, at det er en speciel oplevelse at deltage i Glentens 
generalforsamling og håbede, at der på næste generalforsamling vil blive 
fremlagt forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsessuppleanter også kan del-
tage i bestyrelsesmøderne. 
 
Jesper Nielsen beklagede, at han ikke fik givet hånd til folk til repræsentant-
skabsmøderne, hvis det er den attitude, Erik Berthelsen henviste til. Han 
nævnte samtidig, at der er mange ældre medlemmer som ikke følger med i al 
den nymodens teknik.  
 
Da der ikke var flere, der ønskede at ytre sig, takkede dirigenten forsamlin-
gen for god ro og orden, og gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede også generalforsamlingen for god ro og orden og takkede 
dirigenten for hans måde at håndtere generalforsamlingen på. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22:10.  
 
 
Som dirigent: Som referent: 

 


