Den 19. februar 2015, 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 108 stemmeberettigede var til stede.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden meddelte, at der var en
gæst, Morten Strandholdt fra Bryrup Antenneforening, og om generalforsamlingen kunne accepterer dette. Bryrup Antenneforening bliver en del af samarbejdet til efteråret. Der var ingen indvendinger imod dette.
På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik
Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten foreslog Pia Kolle fra Glentevejs Antennelaugs kontor som referent.
Pia Kolle blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik kort det kompendie, der er udleveret til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den forretningsorden, der er
for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger
mod forretningsordenen.
I alt 5 stemmetællere blev valgt:
Peter Pætau
Erik Berthelsen
Tine Voight
Frank Baaring Rasmussen og
Mia Jørgensen.
1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup:
Formanden bød allerførst velkommen til 2 nye medlemmer Gørlev Antenneforening (Vestsjælland) med ca. 1.000 medlemmer og Bryrup Antenneforening (Midtjylland) med ca. 600 medlemmer.
I alt 16 antenneforeninger samarbejder nu, og der er nu flere end 30.000
medlemmer i Glenten. Flere antenneforeninger er på ved ind i samarbejdet.
I fem år har vi kunne holde tv-pakkepriserne i ro, bl.a. med en meget stram
økonomistyring og fravalg af tv-kanaler. Det kan vi ikke længere. Der kommer prisstigninger i 2015. Blandt andet på grund af udgifter til køb af en streamingtjeneste, krav om balance i regnskabet fra revisor og pengeinstitut,
medfører prisstigninger på 10-17 %. Formanden fremviste forslag til pakkepriser for 2015.
Glenten har købt virksomheden og streamingtjenesten Watz Me Now, fordi
det viste sig mere fordelagtigt tidsmæssigt, økonomisk og af strategiske
grunde. Der fulgte omkring 1.000 kunder med.

1/9

Virksomhedens pris skulle betales her og nu. I starten mente man, at firmaet
var 30 mio. værd. Virksomheden er naturligvis ikke købt til den pris. De andre
virksomheder, der blev forhandlet med, skulle man købe en ydelse, og man
blev derved bundet til en bestemt leverandør i en årrække. Det kan bedst
sammenlignes med leasing; Man leaser fx et fjernsyn, og efter 3 års betaling
af ydelser, kunne det bedre have betalt sig at have købt fjernsynet, i stedet
for at lease det. Det havde på sigt (beregnet efter 3 år) været dyrere for
Glenten, at købe ydelsen i en årrække.
Glenten Web-tv blev indført den 2. januar 2015. Har man Glenten Web-tv,
kan man se grundpakken på sekundære enheder som fx tablets, smartphone,
PC og MAC. Prisen for Web-tv er indeholdt i den pris, der betales for grundpakken. Så man skal ikke betale ekstra, som det er tilfældet hos kommercielle
udbydere, hvor der typisk skal betales 80 kr. eller 90 kr. ekstra om måneden
for at få adgang til Web-tv.
Der arbejdes på at indføre Web-tv med betalingskanaler, og der stiles mod at
gøre disse tilgængelige den 1. januar 2016.
Internethastigheder blev ændret her 1. januar 2015. 50/10 M/bit til kr. 99,og 100/20 M/bit til kr. 199,-. Der er mange af vores medlemmer, der ikke kan
forstå, at de ikke kan få internet fra Glenten. Årsagen er stadig en aftale, der
blev indgået af en tidligere bestyrelse, som vi stadig er bundet af. Vi regner
med, at alle medlemmer kan få Glentens internet fra 1. januar 2017.
Glenten Mobil blev lanceret i juni 2014. Det har også været et godt tiltag med
fornuftige priser.
Der er pt. 18 analoge tv-kanaler, og antallet er for nedadgående. MPEG2 –
almindeligt digitalt signal (SD), udfases, hvor der også er HD-kanaler.
Det nyeste er 4K – altså 4 gange HD. Der er fra en enig bestyrelse tilkendegivet, at der kun udfases SD-kanaler i det omfang, det fx af kapacitetsmangel
er nødvendigt.
Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var nogle
der havde bemærkninger til beretningen.
Peter Pætau undrede sig over, at prisen på købet af Watz Me Now ikke blev
oplyst i beretningen. Videre informerede Peter Pætau om, at andre internetleverandører udbyder internetpriser på kr. 49,- om måneden.
Formanden informerede generalforsamlingen om den samlede købspris for
Watz Me Now, oplyste, at han godt kunne tænke sig at se, hvad prisen på
49,- for internet indeholder.
Jesper Nielsen savnede åbenhed og ønsker at høre mere om den forening, der
hedder A2012. Herefter informerede Jesper Nielsen om nogle udenlandske
rejser, som formanden, andre bestyrelsesmedlemmer og direktøren har deltaget i og, som Jesper Nielsen var utilfreds med. Dem ville han gerne have
forklaring på.
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Formanden svarede, at man for 2 år siden lovede generalforsamlingen, at
udarbejde en rejsepolitik, og informere om alle rejser i bestyrelsesreferater.
Der er udarbejdet en rejsepolitik for bestyrelsen og for ansatte. De ligger
begge på hjemmesiden. Der er informeret om alle rejser i bestyrelsesreferater.
Det har været meget givtigt for Glenten at møde de andre antenneforeninger.
Den seneste tur med andre antenneforeninger har resulteret i gode relationer
antenneforeningerne og konkrete mødeaftaler.
Carsten Jørgensen svarede til spørgsmålet om A2012. A2012 er en interesseorganisation og sammenslutning af ca. 50 antenneforeninger med ca. 100.000
medemmer i alt. Det er rigtigt, at han (Carsten Jørgensen) er formand for
A2012. Foreningen blev stiftet i 2012.
Der afvikles repræsentantskabsmøder 4 gange om året, hvor man erfaringsudveksler og drøfter, hvordan man kan hjælpe hinanden i antenneforeningerne. Der er også eksterne foredragsholdere, der informerer om relevante forhold for antenneforeningerne. Der bliver holdt møder med relevante ministerier og styrelser, herunder blandt andre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
A2012 fungerer som en hvilken som helst anden interesseorganisation; Jo
flere man står sammen, jo stærkere står man.
Ved at melde sig ud af FDA og stifte A2012, har Glenten sparet mange hundrede tusinde kroner om året.
Allan Gorm Larsen vil gerne vide hvad Web-tv er for noget? Er man forpligtet
til at tage det? Med hensyn til 4K? Betyder det på sigt at almindeligt HD bliver
skrottet, og skal man have nyt fjernsyn?
Formanden svarede, at man ikke er forpligtet til at aftage Web-tv, og at Glenten har stadig analogt TV og almindelig HD TV. Det forsvinder ikke de første
10 – 15 år.
Jesper Nielsen kunne godt tænke sig at høre om økonomien i A2012. 4 gange
om året mødes man – derfor behøver man ikke at mødes i udlandet også,
mente Jesper. Jesper Nielsen mente, at det er gået fuldstændig amok, når det
er leverandørbetalt.
Carsten Jørgensen svarede, at han selv ikke er ude og rejse. Det er formanden i hans egenskab af formand, der gør det. De 4 gange om året, man mødes i A2012, betaler hver antenneforening selv for deres deltagelse. Glenten
betaler kr. 32.000 om året i kontingent for at være med i sammenslutningen.
I øvrigt er der mange flere foreninger, som gerne vil være med, hvilket kun er
positivt.
Peter Pætau vil gerne som intern kritisk revisor sige god for A2012. I øvrigt
meddelte han, at der ikke bliver brugt unødvendige pengebeløb.
Torben Høst mente, at man ikke bør klandre FDA for at have sparet mange
penge ved at melde sig ud. Det er muligt at der blev brugt flere kontingentkroner, da man var medlem af FDA, men det havde man også glæde af dengang.
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Herefter var der ingen, der havde bemærkninger til beretningen og den blev
herefter flerstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
På forespørgsel fra kasserer Lars Mott, havde ingen generalforsamlingsdeltagere ønske om en detaljeret gennemgang af hele Årsrapport 2014.
Kassereren gennemgik derfor hovedtallene i regnskabet for 2014, og viste
blandt meget andet grafer for indtægter, udgifter, aktiver og passiver.
Kassereren viste også grafer, der gjorde det muligt at sammenligne indtægter, udgifter, aktiver og passiver med tidligere år.
Kassereren viste også detaljerne for de største indtægts- og udgiftsposter, og
for aktiver/passiver.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2015-2016.
Søren Skaarup gennemgik kanaler/pakker.
Grundpakken er uændret.
Mellempakken er uændret.
Familiepakken foreslås udvidet med TV2 Fri. Den fik ikke ret mange stemmer
sidste år, men i det forløbne år er der flere og flere, der ser kanalen, og der
har været mange henvendelser fra medlemmer. Den dækker absolut et behov
hos målgruppen +50, som samtidig har ytret ønske om at få den med i programfladen.
Sportspakken foreslås udvidet med TV2 Sport. Det er en helt ny kanal, som
gør det til forskel, at den viser flere forskellige sportsgrene, blandt andet de
små sportsgrene. Det giver en bedre pakkesammensætning.
Fuldpakken forslås udvidet med TV2 Sport.
Erik Vind Frost, Hjallese
Han har indsendt et forslag (punkt 3C) omkring programfladen, og vil gerne
vide, om det vil blive påvirket af bestyrelsens forslag.
Dirigenten forklarede, at såfremt hans forslag bliver stemt ind, bliver det et
supplement til programfladen.
Ulla Nielsen spurte til om TV2 Fri vil blive udbudt som a la carte program, hvis
programfladeforslaget blev vedtaget. Hertil svarede formanden, at det vil den
blive.
Annette Ditlevsen spurgte til, om man kan stille forslag på selve generalforsamlingen eller, om det er for sent og om de, der kun har grundpakken, skal
stemme om indholdet i grundpakken.
Hertil svarede dirigenten, at det i henhold til vedtægterne er for sent at stille
forslag på selve generalforsamlingen.
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Alle som er mødt op på generalforsamlingen har lige stemmeret. Så alle kan
stemme om hele programfladen.
Kurt Larsen har indsendt et forslag om at få TV2 Sport stemt ind. Han var
interesseret i at vide, om kanalen vil blive udbudt som a la carte program.
Hertil svarede formanden, at ligesom TV2 Fri kommer TV2 Sport også i a la
carte, hvis man stemmer for bestyrelsens forslag til tv-pakker.
Ole Bendix, formand for Vindinge Antennelaug informerede om, at såfremt
bestyrelsens forslag ikke bliver stemt ind, kommer TV2 Fri og TV2 Sport ikke i
a la carte og heller ikke i basispakkerne.
Bestyrelsens forslag til programfladen 2015-2016 blev flerstemmigt vedtaget.
3b. Forslag fra Birgitte Mau:
Birgitte Mau har rettidigt stillet forslag om at TV2 Fri kommer ind i programfladen. Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville være overflødig, fordi
TV2 Fri er stemt ind under pkt. 3a.
3c. Forslag fra Erik Vind Frost:
Erik Vind Frost har rettidigt stillet forslag DR2 synstolkning og DR3 synstolkning.
Erik Vind Frost motiverede forslag med, at han har erfaret, at der ikke i Glentevejs Antennelaugs TV pakker er inkluderet de to public servicekanaler fra
Danmarks Radio DR2 Syn og DR3 Syn, men alene DR1 Syn. Disse kanaler er
Erik bekendt gratis for foreninger at udbyde, hvorfor han på det kraftigste
opfordrer hertil. Synstolkning er en kæmpe hjælp ikke blot for blinde, men
også for ordblinde, udviklingshæmmede og andre mennesker, der har en
funktionsnedsættelse måske på grund af alder, som gør at man ikke kan læse
underteksterne.
Forslaget blev rejst af Erik, idet DR udbyder Synstolkning på de 3 hovedkanaler. Ved udsendelser på fremmedsprog bliver underteksten læst op af en
computer. Foreninger skal ikke betale ekstra i og med, det bliver finansieret
via licensen. Erik ønsker, at de kommer til at ligge i programfladen. Han opfordrede i øvrigt bestyrelsen til at holde øje med de øvrige public service kanaler.
Formanden oplyste, at bestyrelsens anbefaling er, at alle 3 synstolkningsprogrammer kommer med.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3d. Forslag fra Kurt Larsen:
Kurt Larsen har rettidigt stillet forslag om, at hvis TV2 Sport bliver vedtaget,
at tv-kanalen også bliver tilgængelig som a la carte.
Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville være overflødig, fordi TV2
Sport er stemt ind under pkt. 3a, samtidigt med, at det er oplyst, at tvkanalen bliver tilgængelig som a la carte. Kurt Larsen erklærede sig enig.
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4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2015 og forslaget om uændret
kontingent på 500 kr.
Han nævnte, at der i 2017 sker der noget positivt drastisk. 2015 vil blive et
lav-budget år. Der kan dog ske udsving. Men hvis vi bare holder os inden for
de udsving, der var i 2014, kan det kun gå den rigtige vej.
Kassereren oplyste, at Glenten er nødt til fortsat at have gode relationer til
bankforbindelserne, og derfor skal der kunne vise et budget, der hænger
sammen. Det samme gælder de gode relationer, der også er til revisor.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
5. Valg.
5a. Valg af kasserer.
Lars Mott blev genvalgt som kasserer uden modkandidater.
5b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Opstillet fra bestyrelsen var:
Carsten Jørgensen, som ønsker genvalg
Han har deltaget i foreningen aktivt. Der er sket en stor forandring i den tid,
han har siddet i bestyrelsen. Han har deltaget som formand i økonomiudvalg
og er med i foreningen A2012. Har privat arbejdet hos Nordea som privatkundedirektør.
André Schneider, som ønsker genvalg
Han er 35 år og har i 2 perioder været medlem af bestyrelsen. Hans mission
er at vise foreningen TV og internetløsninger til konkurrencedygtige priser.
Han ser det som en fordel, at foreningen kan samles med andre. Jo flere vi er,
jo bedre står vi i forhandlingssituationer, nævnte han. Der ligger en masse
arbejde i fremtiden, der skal lykkes, og det brænder han for at udføre. Han
glæder sig til at kunne tilbyde internet til alle Glentens medlemmer og ønsker
kun at gøre Glenten mere attraktiv.
Flemming Nielsen, som ønsker genvalg
Han er +50 og har været med de seneste 2 år. Det har været spændende og
som familiefar til teenagepiger ønsker han at tilgodese børnefamilier. Er uddannet ingeniør. Arbejder med it til daglig, og i bestyrelsen arbejder han med
teknikudvalget og har været inde over WatzMeNow, som han brænder for.
Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen:
Steen Nicolaisen
I 2006 blev han valgt ind i bestyrelsen for Glenten og også nogle år senere.
Senest er han blevet valgt ind i repræsentantskabet. Steen har en teknisk
baggrund og har arbejdet med det i foreningen. De vigtigste ting han ville
fremhæve, var indkøb af ny hovedstation, som han fik sat i drift og, som er
meget stabil den dag i dag. Forhandlingsmæssigt har han også opnået gode
prissætninger. Det har altid været sådan, at TV priser er lave og internetpriser
høje. Dette har nu ændret sig.
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Holder meget øje med priser og kan godt lide at forhandle. Han fik forhandlet
igennem, at Glenten fik de digitale programmer gratis. Det blev senere indført
i resten af Danmark. Har senest udviklet den femte pakke i Glentens programflade. I øvrigt foretrækker Steen at holde tingene internt. Intern viden
frem for eksterne konsulenter. Han foretrækker programudbud efter medlemmernes ønsker og har meget stor fokus på infrastrukturen. Til slut ønskede han bestyrelsesreferater mere indholdsrige.
Ole Bergholdt Petersen
60 år og faglært bogbinder. Kan give bestyrelsen lidt fra manden på gulvet,
som den almindelige bruger.
Jesper Nielsen
Han har været bestyrelsesmedlem før. Det, der chokerer ham i dag, er, at der
ikke er gravet kabler ned i jorden. Det vil han gerne byde ind med som bestyrelsesmedlem. Lover generalforsamlingen, at der vil blive kigget efter i sømmene, og der vil blive sparet, hvor der spares kan.
Formanden oplyste, at der verserer en personalesag mod Steen Nicolaisen.
Steen Nicolajsen har tidligere været ansat hos Glenten, men er afskediget.
Peter Pætau ønsker at vide, om der er nogle af de personer, der er på valg,
der har forstand på salg? Han foreslår generalforsamlingen, at der skal en god
sælger ind i bestyrelsen, da han ønsker, at der kommer flere kunder til foreningen.
Jesper Nielsen mente, at hvis folk er kriminelle, kan man ikke stille op på valg
til bestyrelsen. Der er flere, der godt ved, at Steen Nicolaisen er blevet afskediget, men mente dog, at det ikke er pænt at nævne det på generalforsamlingen. I øvrigt mente Jesper Nielsen, at vi vil få flere kunder i butikken; ”Nye
koste fejer godt – men det gør gamle også”.
Lars Mott opfordrede til, at hvis man ønsker at gøre noget ved økonomien, så
skulle man havde stillet op som kandidat til kasserer. Det er meget vigtigt, at
der bliver holdt fast i den økonomiske kurs, der er lagt for de næste 3 år. Han
anbefalede, at der ikke bliver skiftet ud i den siddende bestyrelse.
Ole Bendix, formand Vindinge Antennelaug kender kun den nuværende bestyrelse som troværdige hædersmænd og dygtige samarbejdspartnere. Han ved,
at der er mange andre antenneforeninger, der også er meget tilfredse med
samarbejdet og opfordrer derfor generalforsamlingen til at bibeholde den nuværende bestyrelse.
Dirigenten bad generalforsamlingen om skriftlig afstemning af de opstillede
kandidater. Efter indsamling af stemmesedlerne blev generalforsamlingen
suspenderet, og der blev holdt en pause på 15 minutter.
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Resultatet af afstemningen
Carsten Jørgensen
André Schneider
Flemming Nielsen
Steen Nicolajsen
Ole Bergholdt Petersen
Jesper Nielsen

blev følgende:
67 stemmer
72 stemmer
65 stemmer
40 stemmer
31 stemmer
44 stemmer

hvilket betød, at Carsten Jørgensen, André Schneider og Flemming Nielsen
blev genvalgt.
5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Ole Thomsen Meyersahm var på valg og ønskede genvalg og blev genvalgt.
Jan Cort Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg. Jesper Nielsen blev valgt.
5d. Valg af revisor.
Intern revisor Peter Pætau var på valg og var villig til genvalg.
Peter Pætau blev genvalgt som intern kritisk revisor.
PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer.
5e. Valg af revisorsuppleanter.
Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen var på valg, og de blev begge genvalgt.
6. Eventuelt.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan
vedtages.
Allan Lund Larsen udtrykte skuffelse over, at der ikke er talt om radiokanaler.
Han ville gerne vide, om der bliver tilbudt tyske radiokanaler med tysk slagermusik.
Hertil svarede formanden, at hvis det er omkostningsfrit, ville det ikke ske
noget ved at kigge efter disse kanaler.
Poul Nordby ønskede at vide, om de suppleanter, der lige er blevet valgt, om
de er sideordnede eller om det er bestyrelsen som bestemmer, hvordan de
eventuelt indtræder ved forfald.
Dirigenten svarede hertil, at det vil foregå efter en lodtrækning, fordi der ikke
dissideret er valgt en 1. og 2. suppleant. Begge suppleanter vil blive indkaldt,
såfremt der opstår forfald i bestyrelsen.
Da der ikke var flere der ønskede at ytre sig, takkede dirigenten forsamlingen
for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
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Formanden takkede også generalforsamlingen for god ro og orden og mente,
at det skyldes den dygtige dirigent. Han nævnte i øvrigt, at der hvert år bliver
udfærdiget en drejebog af direktøren til dirigenten om generalforsamlingens
formelle forløb. Stor tak til dirigenten.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.15.

Sign.
Erik Baltzer Nielsen
Dirigent
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