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Den 21. februar 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs 
Antennelaug. 
Generalforsamlingen blev afholdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro 
Musica-salen i Odense. I alt 122 medlemmer var til stede. 
Formand Søren Skaarup bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne 
Erik Baltzer Nielsen fra repræsentantskabet som dirigent. 
Erik Baltzer Nielsen blev valgt. 
Sekretær Vibeke Rasmussen fra Ret & Råd Fyn A/S blev valgt som referent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede,  at  generalforsamlingen  var 
lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig. 
 
1. Bestyrelsens beretning v/Søren Skaarup: 

Det bliver en lang beretning i år. 
Bestyrelsen slår fast, at levering af TV er det vigtigste for foreningen. 
Stofa har overtaget leveringen af internet fra Canal Digital indtil udgangen af 
2016. Bestyrelsen anbefaler derfor nølende, at medlemmerne søger medlem-
skab. Årsagen er, at det er en fordel, at så mange som muligt får leveret in- 
ternet, når GAL selv overtager leveringen af internet, senest fra 1/1 2017.  
Der er sket udfasning af analoge kanaler på grund af pladsmangel, og der har 
hidtil ikke været plads til internet, kodet TV m.v. i pakke 1. 
Foreningens tekniker har nu foreslået at flytte filtre, så der skabes et større 
frekvensområde. Det giver plads til 20 analoge kanaler, placeret i pakkerne 1, 
2 og 3. 
Der sker hele tiden prisstigninger fra TV-udbyderne. Derfor skal antallet af 
leverede kanaler ned fra 58 til 52. 
DR leverer licens-betalt TV og opruster med nye kanaler. Måske skal vi nøjes 
med DR? 
Viasat melder om kraftige prisstigninger og de øvrige udbydere følger med. 
Det bliver dyrere og dyrere! 
Medlemmerne fik bedre muligheder for at sammensætte deres TV, da der i 
2011 blev tilbudt 5 forskellige pakker og mulighed for at springe pakke 4 
over. 
Viasats filmpakke til kr. 179 pr. måned vil foreningen kunne udbyde til kr. 99 
pr. måned. I pakke 4 kan mange få filmpakken gratis i 2 måneder. Eneste 
ulempe er, at man som modtager af pakke 4 selv skal vælge filmpakken FRA. 
Bestyrelsen skal nok hjælpe ved at minde om deadline. Worst case scenario 
vil være, at man kommer til at betale for de 2 måneder. 
Pakkerne får nye navne: Grundpakken Mellempakken Familiepakken Sports-
pakken Fuldpakken 
Filmpakken – det giver i alt 7 forskellige sammensætninger. Bestyrelsen fore-
slår at kontingentet nedsættes fra kr. 700 til kr. 500. 
Bestyrelsen er nødt til at varsle en upopulær ny indlæsning af kanaler den 1. 
april på grund af de nye pakker og flytning af filtre. 
SD-kanalerne ligger i rækkefølge, og  det  er planen, at  også  HD-kanaler vil 
komme til at ligge i rækkefølge. 
  
 
Der har været røre om bestyrelsens deltagelse i rejser, konferencer m.v.. Den 
interne revision har ikke fundet anledning i bemærkninger de seneste 2 år. 
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Den eksterne revision fastslår, at leverandører betaler rejser til bestyrelses- 
medlemmer. 
Bestyrelsen finder, at det er en god idé. På rejser og konferencer møder man 
andre antenneforeninger, og der skabes gode kontakter og erfaringer. Besty-
relsen er IKKE i lommen på udbyderne. 
Bestyrelsen mener imidlertid ikke, at striden, der er rejst af bestyrelsesmed- 
lem Hans-Jørn Pallesen så sent som i december, skal finde sted i aviserne. 
Foreningen kører fint, administrationen virker og regnskabet er godt. Besty-
relsen beder om generalforsamlingens opbakning. 
Foreningen vil arbejde på at indføre en nyhed – Catch Up. Et system, hvor 
man kan starte forfra med en udsendelse indtil 2 dage tilbage. 
Indtil 2017 vil det dog kun være de medlemmer, der får deres internet leveret 
fra GAL, der i så fald vil kunne få Catch Up, idet bestyrelsen ikke forventer, at 
Stofa vil levere Catch Up. 
Der kommer også web-TV på et tidspunkt, og der er nye kanaler på vej: TV2 
Fri, Canal 8, TV3 Sport 2 og 7’eren. 
Til gengæld vil bestyrelsen  senere foreslå, at 6’eren, Animal Planet, Disney 
Channel og TLC udgår i den nye pakkesammensætning. 
Bestyrelsen er klar over, at nogen vil blive ked af det, men prisstigninger gør 
det nødvendigt. 
Udbyderne vil ikke give mere i rabat – ”der gives rigeligt allerede”. Det har 
igen været en hård kamp. 
Det er bestyrelsens mål, at der skal være færre kanaler. 
Bestyrelsen opfordrer til, at generalforsamlingen sender budskabet til TV- ud-
byderne, at det er medlemmerne, der bestemmer kanalsammensætningen. 
Ikke udbyderne. 
De kanaler, der ryger ud, bliver ikke glemt. Måske kommer de med igen. For- 
eningen må gå efter de kanaler, som ses af flest. Niels Gertsen: 
Mener ikke, at det er en god idé, når forretningsordenen til bestyrelsesmøder- 
ne tilsiger, at formanden har 2 stemmer og finder det heller ikke en god idé, 
at bestyrelsen tager imod gaver fra leverandører i form af rejser o.lign.. Han 
opfordrede bestyrelsen til at oplyse om foretagne rejser. 
Hans-Jørn Pallesen: 
Bestyrelsen er for lukket, derfor 2 forslag til bestyrelsen: 
1. Formanden har 1 stemme på bestyrelsesmøderne. 
2. Mere åbenhed om rejser, f.eks. på hjemmesiden. 
Han er i øvrigt overrasket over den øvrige bestyrelses vrede over hans for- 
slag. 
Bestyrelsen ønsker at levere TV og internet til Sjælland og Jylland. Det kræ- 
ver store investeringer, der ikke hænger sammen med en kontingentnedsæt- 
telse. Det er hans mening, at foreningen skal koncentrere sig om de nuvæ- 
rende medlemmer. 
Jacob Laier: 
Mener ikke, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
Lars Mott slog fast, at der altid ligger gennemarbejdede beregninger bag for- 
slag om investeringer. Afstande betyder intet i dag. 
  
Der var flere indlæg om støtte til Hans-Jørn Pallesens forslag om mere åben- 
hed. 
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Formanden lovede, at der nok skal ske offentliggørelse af rejser og priser her- 
for, men det bliver ikke i aften. 
Med henblik på behandling af stillede forslag blev et stemmeudvalg nedsat: 
Jørgen Willer, Ulla Nielsen, John Rasmussen, Niels Gertsen og Niels Ole Peter- 
sen. 
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: 

Regnskabet blev gennemgået af Lars Mott. Årets resultat er et overskud på 
ca. 2,4 mio. kr.. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
3. Indkomne forslag: 

Bestyrelsens 2 forslag til ændring af vedtægternes § 3, stk. 9 og § 8 blev 
gennemgået af Lars Knudsen. 
Især forslag 1 om ændring af, hvem der betaler for udbedring af skader på 
stikledninger, gav anledning til diskussion. 
Formanden slog fast, at intet medlem kommer til at betale. Det bliver enten 
medlemmets forsikringsselskab eller GAL. Forslaget blev nedstemt. 
Forslag 2 om indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger blev vedtaget. 
Forslag 3 og 3a fra Finn Sørensen om flytning af Eurosport-kanaler blev begge 
forkastet. 
Forslag 4 fra Jette og Benny Dyreborg om levering af DVB-C radio: Forman- 
den fastslog, at det sker allerede fra den 1. april 2013. 
Forslag 5 fra bestyrelsen om udvidelse af lånekapital fra 20 mio. kr. til 35 
mio. kr. blev diskuteret livligt. Forslaget blev vedtaget. 
Bestyrelsen har udleveret sit forslag til fremtidige pakkesammensætninger. 
Vælger man Fuldpakken bliver den årlige udgift kr. 4.452. Bestyrelsens for- 
slag blev vedtaget. 
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent: 

Budgettet 2013 blev gennemgået af Lars Mott. 
Dirigenten bemærkede, at budgettet ikke skal til afstemning ifølge vedtæg- 
terne. 
Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
Flere medlemmer fandt det mærkeligt, at foreningen ønsker at foretage inve- 
steringer og renovering, samtidig med at kontingentet nedsættes fra kr. 700 
til kr. 500. 
Formanden oplyste, at foreningen må afstemme kontingentet efter andre for- 
eninger af hensyn til konkurrencen. 
Forslaget blev vedtaget. 
5. Valg: 

5 a. Lars Mott blev genvalgt som kasserer. 
5 b. Carsten Jørgensen, André Schneider, Jan Cort Hansen, Carl Almind Knud- 
sen, Ole Meyersahm og  Flemming  Nielsen  stillede op som  bestyrelsesmed- 
lemmer, idet Hans-Jørn Pallesen meddelte, at han ikke ønskede genvalg.   
Efter afstemning blev Carsten Jørgensen, Flemming Nielsen og André 
Schneider valgt som bestyrelsesmedlemmer. 
5 c. Bestyrelsessuppleanterne Jan Cort Hansen og Carl Almind Knudsen blev 
genvalgt. Jan Cort Hansen som 1. suppleant og Carl Almind Knudsen som 2. 
suppleant. 
  
 
5 d. Intern revisor Peter Pætau blev genvalgt. 
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Ekstern revisor PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt. 
5 e. Revisorsuppleanterne Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen blev begge 
genvalgt. 
6. Eventuelt: 

Carsten Jørgensen takkede for genvalget til bestyrelsen og fortalte lidt om 
stiftelsen af et nyt samarbejde: Antennesammenslutningen af 2012. Glenten 
har samtidig udmeldt sig af FDA. 
Det blev præciseret, at pressen var repræsenteret under generalforsamlingen 
i form af et medlem. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.45. 
 
Odense, den 22. februar 2013: 
 
Som dirigent:   For Bestyrelsen:   Som referent: 
 
Sign.    Sign.    Sign. 
Erik B. Nielsen   Søren Skaarup   Vibeke Rasmussen 
 
 


