
 
Den 16. februar 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antenne-
laug på H.C.Andersen Hotel i Pro Musica-salen. I alt 82 medlemmer var mødt op. 
Formanden Søren Skaarup bød velkommen. Inden dagsordenen skulle vælges 
dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog advokat Søren B. Lindegaard fra Ret & 
Råd Fyn A/S som dirigent og sekretær Vibeke Rasmussen som referent. Begge 
blev valgt.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig samt at dagsordenen var i overens-
stemmelse ved foreningens vedtægter.  
 
Ingen havde indvendinger imod forretningsordenen, som var udleveret ved ind-
gangen, og der blev nedsat et stemmeudvalg på 5 personer:  
Hans Jensen, Flemming Nielsen, Peter Pætau, Karl-Erik Christiansen og Mette 
Stig Wolf. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var 2 gæster: Helle Fugl fra Pricewa-
terhouseCoopers og Martin Jensen fra Canal Digital. Der var ingen indvendinger 
imod disses tilstedeværelse. 
 

 

Dagsordenens pkt. 1 – beretning:  
Formanden Søren Skaarup: Overskrift: Kaos i april. Meget gik galt, da et nyt 
administrationssystem fra december 2010 skulle stå sin prøve 1. april 2011. Det 
beklager bestyrelsen, men nu kører det. 
 
Foreningen har fået 3500 nye medlemmer og har et glimrende samarbejde med 
andre antenneforeninger. Foreningen mistede mange medlemmer, da Home Trio 
blev lanceret, men de fleste er heldigvis vendt tilbage til GAL.  
Bestyrelsen vil foreslå en nedsættelse af kontingentet. Årsagen hertil er bl.a. et 
godt samarbejde med andre foreninger. 
 
TV2 er blevet en betalingskanal, og det har givet anledning til overvejelse om 
kanalen kunne forblive i pakke 1, som ellers er forbeholdt gratis-kanaler. Besty-
relsen har imidlertid valgt at beholde TV2 i pakke 1.  
Fladskærme giver af og til problemer. Det er IP-TV, hvor producenten kan fjern-
opdatere sit firm ware i tv-et. I Norden bruges Nordic DVB system. 
 
Den 1/1 2013 overtager staten 800 MHz til mobilt bredbånd. Signalet hertil 
kommer tæt på signalet i pakke 4. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlem-
merne til at sørge for, at stik, kabler og fordelere er i orden, så man undgår pro-
blemer. 
 
Der foretages ikke kanalomlægning i 2012. 
 
Fra den 1/4 2011 blev det muligt for at vælge 5 pakker. Dette gav anledning til, 
at ca. 3000 foretog et pakkeskift. Det betød meget arbejde og også ventetid for 
nogle medlemmer. 24 % af medlemmerne har fuldpakken. Hos youSee er tallet 
75 %, så bestyrelsen skønner, at Glentens medlemmer er tilfredse med pakker-
nes sammensætning. 
 
Pr. 1/4 2012 vil der være 26 tilvalgs-kanaler. Flere og flere vælger tilvalgskana-
nalerne, selvom de koster dobbelt pris hos leverandøren. Afgiften til Copy Dan 
på enkeltkanalerne er 5 gange prisen. 
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Bestyrelsen har besluttet at lukke for alle analoge tv-signaler den 1/4 

2013 for at undgå problemer med pladsmangel i antenneanlægget. Der skal 
skabes plads til 56 kanaler på 21 pladser. Kodet TV og internet løber i pakke 1, 
så derfor skiftes der til digitale kanaler, der kan rumme 7 gange så meget. 
 
Medlemmer med gamle fladskærme eller billedrørsTV får et problem til den tid, 
men problemet kan nemt afhjælpes med en boks til kun 250 kr. Den giver man-
ge flere kanaler i tilgift, og foreningen har mange bokse. 
 
Efter generalforsamlingen i 2011 blev der nedsat et strategiudvalg. Foreningens 
strategi gennemgås en gang årligt. Strategien kan ses på hjemmesiden.  
 
Den leverede service fra Canal Digital gav problemer, så foreningen overtog selv 
servicen fra 15/12 2011. Glenten har forhandlet sig frem til en erstatning på et 
ikke uvæsentligt beløb fra Canal Digital for de problemer, der har været med 
servicen. 
 
Stofa har overtaget levering af internet fra Canal Digital indtil udgangen af 2016. 
GAL havde selv afgivet tilbud om at overtage, men fik ikke svar. Det må forven-
tes, at Stofa leverer indtil udgangen af 2016. Hovedstationen er gjort parat til 
1/1 2017. 
 
Bestyrelsen forventer endnu et spændende år. 
 
Ingen havde kommentarer til beretningen.  
 

 

Dagsordenens pkt. 2 – regnskab:  
Regnskabet for 2011 blev gennemgået af kasserer Lars Mott.  
Regnskabet udviser et overskud på 1.412.093 kr.. 
 
Benny Pedersen: Tak for den tidlige udsendelse af regnskab. Regnskabet er 
imidlertid for uoverskueligt. Der er udgift til flere medarbejdere og højere veder-
lag til bestyrelsen. Efterlyser kontospecifikation over vederlag til bestyrelsen, 
herunder kørsel o.lign.. 
Torben Mortensen: Lønudgifterne er steget med 2,5 mio. kr. fra 2010 til 2011. 
Dyrt med revisorhjælp. For store tab og hensættelser. Foreningen må reagere 
hurtigere, når medlemmer ikke betaler. Bestyrelseshonorarerne er pebernødder i 
forhold til foreningens omsætning. 
 
Lars Mott: Bestyrelsens honorar har ligget fast de seneste 2 år og der arbejdes 
mange timer for honoraret. Der er meget andet arbejde end blot bestyrelsesmø-
der. Der har været brug for ekstra lønkroner for at få det hele til at køre. 
 
Carsten Jørgensen: 2011 var et år med en kæmpe arbejdsbyrde. Der er forhand-
let kontrakter, der har været stor udskiftning af personale og direktør Lars J. 
Knudsen er ansat. Alle medarbejdere har også arbejdet hårdt. Tak til medarbej-
derne for en flot produktionsfremgang. 
 
Der var ikke flere bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.  
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Dagsordenens pkt. 3 – forslag:  

Vedtægtsændringer: 

Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 
stk. 1, jfr. stk. 5, der er begrundet i bestyrelsens ønske om at lette administrati-
onen af medlemskabet. 
Flere havde indvendinger imod bestemmelsen i ændringen om, at "medlemska-
bet kan overføres til en anden bolig eller lokalitet, der er tilsluttet antennean-
lægget, mod betaling af et gebyr". 
Diskussionen afsluttedes med en hensigtserklæring fra bestyrelsen om, at geby-
ret er omkostningsbestemt. Hvis foreningen ikke udfører arbejde ved overførsel 
af medlemskab til anden bolig, skal der ikke betales gebyr. 
Forslaget blev godkendt. 
 
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 2 
stk. 3. Ifølge den nye direktør, Lars J. Knudsen, der har været ansat som sekre-
tariatschef Forenede Danske Antenneanlæg, er Glenten formentlig alene om at 
have ejerskab til og med første stikdåse. Ca. 95 % af medlemmerne har forsik-
ring, der også dækker stikledninger. Forslaget vil medføre mindre udgifter og 
mindre administration for foreningen 
Forslaget afstedkom en voldsom diskussion med mange indlæg fra medlemmer-
ne: Foreningen overlader problemer til medlemmerne, der er stor forskel på, 
hvor langt kablet (stikledningen) er, langt de fleste har selvrisiko på forsikring. 
Dirigenten afsluttede diskussionen. 
Forslaget blev forkastet. 
 
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 
stk. 6, der vil give bestyrelsen mulighed for at kræve differentieret betaling for 
ydelser, hvis det er til gavn for foreningen. Først og fremmest på internetområ-
det for bedre at kunne konkurrere, men også i sommerhusområder. 
Der var flere indlæg for forslaget og indlæg imod forslaget. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 
17, stk. 1, 2 og 3, der vil ændre fremgangsmåden omkring vedtagelse af ved-
tægtsændringer, således at en vedtægtsændring kan vedtages på den ordinære 
generalforsamling, såfremt 3/4 af de mødte stemmer for forslaget. 
På den ordinære generalforsamling i 2010 blev foreslåede vedtægtsændringer 
vedtaget med et stort flertal. På den ekstraordinære generalforsamling blev ved-
tægtsændringen vedtaget med kun 1 stemmes flertal. 
Der var generel enighed om, at forslaget er fornuftigt. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Bestyrelsens forslag 1, 3 og 4 er således vedtaget og skal fremlægges til af-
stemning på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage 
og senest 6 uger efter den første vedtagelse. 
 
Benny Pedersen gennemgik sit forslag om, at foreningen skal tilpligtes at indstil-
le folke- og invalidepensionisters TV, eventuelt mod et mindre vederlag. Efter at 
have hørt debatten omkring foreningens mulighed for at opkræve differentieret 
betaling, ville han ønske, at han havde foreslået differentieret kontingent, så 
pensionister kunne slippe med et billigere kontingent. Bestyrelsen kunne ikke 
bakke op om forslaget og henviser også til, at der ikke i 2012 sker omlægning af 
kanalerne. 
Forslaget blev forkastet. 
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Dagsordenens pkt. 4 – budget og kontingentfastsættelse:  

Budget for 2012 blev gennemgået af Lars Mott med et forventet overskud på 2,5 
mio. kr.  
Ingen havde bemærkninger til budgettet, der blev godkendt. 
Søren Skaarup oplyste, at pakkerne fungerer fint, så der laves ingen ændringer. 
Pakke 1 stiger med ca. 7 kr./måned og pakke 2 stiger med 4-5 kr./måned. Pak-
kerne 3, 4 og 5 vil have uændret pris. 
Kontingentfastsættelsen blev godkendt. 
 

 

Dagsordenens pkt. 5 – valg:  
a. Søren Skaarup blev genvalgt som formand 
b. Mette Jørgensen og Thomas Szücs blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer 
c. Carl A. Knudsen og Jan Cort Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter 
d. Niels Gertsen genvalgtes som intern revisor 
    PricewaterhouseCoopers genvalgtes som eksterne revisorer 
e. Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen genvalgtes som revisorsuppleanter.  
 

Dagsordenens pkt. 6 – eventuelt:  
Mette Stig Wolf gjorde opmærksom på, at internethastighederne i hendes ejen-
dom på Bregnevej ikke er som lovet og at forbindelse er for dårlig. 
Søren Skaarup oplyste, at der netop i dag er sket forbedringer. Bestyrelsen har 
været overrasket over problemerne, men der skulle være fuld hastighed nu. 
Per Andreasen mente, at foreningen skal medvirke til nyhedsformidling og at det 
derfor er forkert, når TV2 News er placeret i den dyre pakke 4. 
Søren Skaarup opfordrede til at tilkøbe TV2 News som enkeltvalgskanal. 
 
Dirigent og formand takkede for et godt møde.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.15. 
 
Odense, den 20. februar 2012. 
 
Som dirigent:    For Bestyrelsen:   Som referent: 
 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Søren B. Lindegaard    Søren Skaarup    Vibeke Rasmussen  
Advokat    Formand    Referent 
 


