
 

Side 1 af i alt 8 sider 

 

 

Den 25. februar 2016, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
Glentevejs Antennelaug. 
Generalforsamlingen blev afviklet på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro 
Musica-salen i Odense.  
 
I alt 89 stemmeberettigede var til stede. 
 
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden spurgte generalforsam-
lingen om den havde noget imod at der er en gæst til stede: Susanne Chri-
stens fra Jyske Bank, som er Glentens nye pengeinstitut. Der var ingen ind-
vendinger imod dette. 
 
På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik 
Balzer Nielsen blev valgt. 
 
På bestyrelsens vegne blev Pia Kolle fra Glentens kontor foreslået som refe-
rent. Pia Kolle blev valgt.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og der-
med beslutningsdygtig.  
 
Dirigenten gennemgik kort det generalforsamlingskompendie, der var udleve-
ret til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den for-
retningsorden, der er for generalforsamlingen. Jesper Nielsen gav udtryk for, 
at han ikke er tilfreds med forretningsordenen, herunder bl.a. at man kun kan 
få ordet 2 gange om den samme sag, og ønsker forretningsordenen ophævet. 
Generalforsamlingen vedtog den fremlagte forretningsorden med en bemærk-
ning om, at der i særlige tilfælde kan gives ordet mere end 2 gange om sam-
me sag. 
 
I alt 5 stemmetællere blev valgt: 
Peter Pætau – formand for stemmetællerne. 
Britta Pætau 
Jette Petersen 
Dan Kappelgaard og 
Mia Jørgensen 
 
1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup: 
Søren Skaarup startede bestyrelsens beretning med at informere kort om-
kring voldgiftsagen mod Stofa, som Glenten har vundet. Det blev en dyr affæ-
re, men fra 1. januar 2017 har vi internetrettighederne i hele Glentens forsy-
ningsområde. 
 
Kabelflytninger i forbindelse med Odense Letbane har Glenten estimeret til 
omkring 5 mio. kr. Alle andre ledningsejere, er lige som Glenten også forplig-
tet til at flytte kabler, hvis de ligger i vejen for Odense Letbane. 
 
Web-tv 
I dag er Grundpakken gratis på Web-tv, og det vil den som udgangspunkt 
blive ved med at være. Fra 4. april 2016 kommer der 15 flere tv-kanaler på 
som Web-tv, og det vil blive betalingskanaler. 
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Copydan Verdens TV kræver et gebyr på 12. kr./måned, hvis man vil se web-
tv på ”husalteret”. Med en Cromecast, som kan købes fx i Elgiganten, kan 
man se Web-tv på sit fjernsyn. Det vil Copydan kræve dette ekstragebyr for. 
Der bliver mulighed for at få adgang til Web-tv, som svarer til den tv-pakke, 
man abonnerer på. Og med Fuldpakken kan man se de 36 mest sete tv-
kanaler på Web-tv. Der kommer On Demand på Viasat Film. 
Der kommer 2 nye kanaler på programfladen, og det er Comedy Central og 
Canal 9. TV2’s tv-kanaler vil kun kunne ses hjemme, og ikke uden for hjem-
met.  
 
Det analoge TV signal lukkes den 4. april 2016. Forbruget på internettet stiger 
3 procent om måneden og der bliver skabt plads i kablerne ved at lukke for 
det analoge signal. Glenten anbefaler alle medlemmer, at tjekke om fjernsy-
net, der står hjemme i stuen, har en DVB-C/MPEG4-modtager. Hvis det alle-
rede nu kan vise DR 3, har fjernsynet MPEG-4 modtager.  
 
Flow-tv (almindelig tv-sening) er på vej ned, hvorimod streaming-tv (tv-
sening via internettet) er på vej op i samme hastighed. Hvis den nuværende 
udvikling fortsætter, vil streaming-tv ”overhale” flow-tv i 2019. 
 
Internet 2017 
Der vil komme investeringer i 2016 på i størrelsesorden 15 mio. kr. for at 
bringe internettet op på Glentens kvalitetsniveau. Der investeres i bedre tek-
nik, flere ”Ø’er” og fiber. Der er derfor budgetteret med et underskud i 2016. 
 
Medlemmer i Glentens område, der i dag har internet fra Stofa og som kan få 
Glenten internet 1. januar 2017 vil blive informeret skriftligt i slutningen af 
året 2016.  
Det er besluttet, at der ikke kan fås mailadresse hos Glenten. De medlemmer, 
der allerede har Glenten mail-adresser nedlægges den 31. december 2016. 
Der henvises til, at vores medlemmer selv opretter gratis mailtjenester, så-
som Google Gmail, Microsoft Mail, Yahoo eller lignende.  
Pris og hastighed forbliver uændret i 2017. En 50/10 Mbit til kr. 99 /md og 
100/20 Mbit til kr. 199 /md. 
 
Teknik 
Vi kan sammenligne Glentens hovedstation med hovedstationer hos professi-
onelle udbydere. I modsætning til nogle professionelle udbydere, nedskalerer 
vi ikke HD-billedet. Glenten sender (HD)tv-billedet uændret videre i den kvali-
tet det modtages. 
 
Selvbetjening 
Fra april 2016 koster det kr. 7,- i gebyr på indbetaling af abonnement til Glen-
ten via PBS. Det er et gebyr, som Glenten betaler ubeskåret videre til NETS. 
Via selvbetjeningen på Glentens hjemmeside, kan man tilmelde sig automa-
tisk kortbetaling, som er gratis. Herudover kan der bestilles pakkeskift, bestil-
le vælg selv TV-programmer, internet og telefoni og meget mere. Såfremt 
man ønsker elektronisk fakturering, kan man bestille dette, ved at sende en 
mail til Glenten. 
 
Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål til bestyrel-
sens beretning. Beretningen skal ikke godkendes jf. vedtægterne, generalfor-
samlingen kan ytre sig om den. 
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Jesper Nielsen oplyste, at han har siddet i Glentens bestyrelse for 8 år siden, 
og han kan nu konstatere, at det modem som man fik dengang skal skiftes 
ud, da det ikke er tidsvarende mere.  
 
Jesper Nielsen spurgte hvor mange af Glentens medlemmer har Web-tv? 
 
Med hensyn til udvidelse af lån, mente Jesper Nielsen, at det er lidt kritisk at 
foreningen skal hæve lånekapitalen til 50 mio. kr. Han mener, at der løbende 
skulle have været lagt penge til side.  
Søren Skaarup svarede, at der på repræsentantskabsmødet den 11. februar 
2016 blev givet accept på et forslag om udvidelse af mandat til låneoptagelse. 
Glenten web-tv har godt 2.000 registrerede brugere. 
 
Jesper Nielsen gav udtryk for at bestyrelsen ikke informerede medlemmerne 
korrekt omkring købet af WatzMeNow med en købspris på omkring 6 mill. Der 
betales i dag en høj månedlig pris.  
Søren Skaarup svarede, at det er vigtigt at læse alt hvad der står i kontrak-
ten, sammenligne og vælge det samlet set mest fordelagtige for medlemmer-
ne. 
Bestyrelsen kan og vil ikke se udviklingen på web-tv-området overhørig, og 
der er investeret i en Web-tv-platform, som pt. har den bedste kvalitet, som 
var den mest fordelagtige for medlemmerne, som har virket fra dag 1 og som 
er implementeret i Glenten på 2½ måned. Professionelle udbydere har udvik-
let egne Web-tv-platforme på 2-3 år inden den kunne lanceres – med ”børne-
sygdomme”. 
 
Jesper Nielsen forudser, at Letbaneprojektet bliver meget dyrere end forven-
tet. 
Hertil svarede formanden, at der kan oplyses de tal, der er kalkuleret for ka-
belflytninger med den viden vi har i dag. Letbanens detaljer ændres løbende, 
og dermed også forudsætningerne for kalkulationerne.  
 
Jesper Nielsen sluttede af med at foreslå, at hæve prisen på internet i stedet 
for at låne penge. 
 
Peter Pætau var noget uforstående overfor at han skal ændre sin mailadresse. 
Hertil svarede Søren Skaarup, at der altid vil skulle skiftes mailadresse, når 
der skiftes leverandør. Derfor opfordres medlemmerne at oprette gratis og 
leverandøruafhængig mail, som fx Googles Gmail, Microsofts Hotmail, Yahoo 
eller lignende. Søren Skaarup pointerede, at medlemmerne allerede nu kan 
læse om det på hjemmesiden og at der hurtigst muligt sendes skriftlig infor-
mation ud. 
 
Erik Hindkjær oplyste generalforsamlingen, at der er tilbudt en afdragsordning 
med en leverandør, og det er derfor bestyrelsen har foreslået udvidelse af 
lånekapitalen – først repræsentantskabet, som har sagt entydig ja til forsla-
get. Og nu generalforsamlingen. Der er tale om rene afdrag – og derfor uden 
renter og uden gebyrer. 
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Jørgen Andersen ønsker mere info sendt ud til medlemmerne om hvad der 
rører sig. Det er fint, at det står på hjemmesiden, men der er mange som ikke 
får kigget ind på hjemmesiden. Der skal informeres direkte til medlemmerne 
og gerne i god tid. 
 
Jesper Nielsen ønskede at vide, om der er ansat lønnet personale i Wat-
zMeNow og mente i øvrigt, at virksomheden er købt som kreditbombe. Hertil 
svarede intern (kritisk) revisor Peter Pætau, at det undrer ham, at Jesper Ni-
elsen spørger om det, fordi han dagen forinden generalforsamlingen, telefo-
nisk er oplyst af selvsamme, at der ikke er nogen ansat i virksomheden. 
 
Ole Bendix fra Vindinge Antennelaug kunne betro generalforsamlingen, at 
købet af WatzMeNow var den bedste og billigste løsning. Det er et ”scoop” 
Glenten har gjort, i stedet for selv at skulle udvikle platform i 2-3 år. 
Medlemmerne i Vindinge Antennelaug er meget tilfredse med Glenten web-tv, 
og det fungerer bare – hele tiden. 
 
Palle Andersen udtrykte, at enhver forening må have en vare at sælge og for 
at have det koster det foreningen penge. Og i øvrigt er det ikke Glenten, som 
har besluttet, at Odense Letbane skal etableres. De udgifter, der er forbundet 
med kabelflytningerne, kan vi ikke undgå. 
 
Herefter blev formandens beretning sendt til afstemning. 
1 stemte imod formandens beretning 
88 godkendte formandens beretning. 
 
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Kasserer Lars Mott gennemgik regnskabet for 2015.  
 
Jesper Nielsen 
Vil gerne takke kasseren for et godt fremlagt regnskab. Men ville gerne høre 
om beløbet på 5,7 mill. er korrekt. Hertil svarede kasserer Lars Mott, at det er 
korrekt for 2015, men at det totale beløbet er større, og det er repræsentant-
skabet, herunder også Jesper Nielsen, informeret om flere gange på flere re-
præsentantskabsmøder. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Forslag. 
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2016-2017. 
Søren Skaarup gennemgik kanaler/pakker.  
Grundpakken er uændret. 
Mellempakken er uændret. 
Familiepakken foreslås udvidet med Comedy Central 
Sportspakken foreslås udvidet med Canal 9, hvilket giver en bedre pakke-
sammensætning. 
Fuldpakken forslås udvidet med Comedy Central og Canal 9. 
 
Forslaget blev godkendt. 
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3b. Forslag fra Eva Thomassen om svenske TV og radioprogrammer 
Eva Thomassen har indsendt et forslag (punkt 3b) om 

1. at såfremt SVT 1+2 ikke bliver stemt ind, så skal de kunne købes som 
betalingskanal. 

2. Sveriges Radio, program 1. 
 
SVT 1 ligger allerede i Grundpakken i programfladen 2015. 
Bestyrelsens bemærkning var, at Glenten har SVT1. Problemet med SVT2 er 
at Copydan næppe giver rettigheder til at lægge kanalen som Vælg Selv. Der 
skal holdes et møde med Copydan i nærmeste fremtid, hvor det afklares. 
 
Bestyrelsesmedlem Thomas Scüzs indskød, at der digitalt ligger 40 digitale 
radiokanaler allerede og heriblandt de 4 svenske radiokanaler – også Sveriges 
Radio Program 1.  
Forslagets vedtagelse afhænger af rettighedsmæssige begrænsninger. 
 
3c. Forslag fra Jan Pedersen om at samle reklamefinansierede i en 
pakke 
Jan Pedersen foreslår, at alle reklamefinansierede stationer med indlagte re-
klamepauser placeres i en samlet pakke. Der vil følgelig i lighed med Glentens 
øvrige udbud af pakker være tale om til- og fravalg. Han stiller forslaget fordi, 
han selv finder at valgmulighed må være op til de enkelte medlemmer og ikke 
som nu en nødvendighed for at få udbud af øvrige interessante kanaler. 
 
Bestyrelsens bemærkning var, at vi har i dag en masse kanaler i vores vælg 
selv sortiment. Alle de store kanaler vil vi nok aldrig kunne komme til at have 
i vælg selv, da det vil blive alt for dyrt. 
 
Dirigenten konkludere, at det teknisk ikke kan lade sig gøre og derfor blev 
forslaget ikke sendt til afstemning. 
 
3d. Bestyrelsen fremlægger forslag til udvidelse af lånekapital 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen udvider bestyrelsens mandat til 
mulighed for optagelse af lån fra 35 mio. kr. til 50. mio. kr. Udvidelsen af be-
styrelsens mandat skal bruges til finansiering af klargøring til Internet 
2017, så alle Glentens medlemmer kan få Glentens internet i sædvanlig kvali-
tet den 1. januar 2017. 
Dirigenten foreslog generalforsamlingen, at vente med at fremlægge forslaget 
til efter behandling af punkt 4, som generalforsamlingens tilsluttede sig. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget efter at kassereren havde fremlagt punkt 
4. 
  
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2016 (2017, 2018, 2019 og 
2020) og forslag om uændret kontingent på 500 kr. 
 
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning, og bestyrelsens forslag om 
uændret kontingent blev vedtaget. 
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Intern (kritisk) revisor Peter Pætau ønskede at få udleveret den slide over 
budget 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
 
Kasseren gjorde det klart for generalforsamlingen, at det er en enig bestyrel-
se, og repræsentantskabet, der foreslår en forhøjelse af lånekapitalen, blandt 
andet på grund af indkøb af modems, nyt datacenter, nyt og større CMTS, 
flere Ø’er i antenneanlægget, opgradering af medlemssystem samt udskift-
ning af forstærkere.  
 
5. Valg. 
5a. Valg af formand. 
Søren Skaarup blev genvalgt som formand uden modkandidater. 
 
5b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Opstillet fra bestyrelsen var: 
 
Mette Jørgensen, som ønsker genvalg 
Mette Jørgensen oplyste, at hun er uddannet sygeplejerske, og har siddet i 
Glentens Strategi- og Kommunikationsudvalg i 2 perioder. Mette Jørgensen er 
landsrådsformand i Coop. 
Hun har nogle gode kompetencer for arbejdet i en forening. Hun arbejder for, 
at medlemmer bliver informeret i ørehøjde, og at medlemmer har mulighed 
for telefonisk kontakt til foreningen og at medlemmer skal kunne betale kon-
tingent kontant ved personligt fremmøde på kontoret i Glenten. Der sker en 
masse i denne verden også inden for TV. Det er alt meget spændende og der 
bliver ikke taget beslutning uden at medlemmerne er informeret, lovede hun.  
 
Thomas Szücs, som ønsker genvalg  
Arbejder til daglig i IT branchen. Han har en meget stor indsigt i IT branchen, 
ved hvad der sker rundt omkring rent teknisk. Det går meget stærkt indenfor 
IT. Den ekspertise har Thomas og vil gerne fortsætte sit virke i bestyrelsen. 
 
Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen: 

 
Jesper Nielsen  
Han vil arbejde for, at alle skal have lov at sige det, de mener. Jesper vil være 
den, der kan passe på pengene. Han mente, bestyrelsen har siddet længe og 
at der mangler noget uenighed og nogle kritiske ryster. 
 
Erik Bertelsen oplyste, at der ikke kunne foregå indsamling af stemmer inden 
kandidaterne havde præsenteret sig selv. Den afstemning, der foregik på ge-
neralforsamlingen, er ikke korrekt.  
 
Dirigenten bekræftede, at det ikke var i orden at samle stemmesedler ind, 
inden kandidaterne havde præsenteret sig selv. Han beklagede, at han fik sat 
afstemningen i gang inden, og spurgte derfor generalforsamlingen, om den 
krævede en ny afstemning. 
 
Annemarie Stub Ploug ønskede en ny afstemning. Michael Weis opfordrede til 
en ny afstemning. 
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Palle Andersen ønskede en tilkendegivelse af, om det var flertallet der ønske-
de afstemning.  
 
Et stort antal tilkendegav, at de ønskede en ny afstemning, hvorefter der blev 
gennemført en ny afstemning. 
 
Resultatet af afstemningen blev følgende: 

A. Mette Jørgensen  66 stemmer 
B. Thomas Szücs  66 stemmer 
C. Jesper Nielsen  11 stemmer 

 
hvilket betød, at Mette Jørgensen og Thomas Szücs blev genvalgt. 
 
5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
Ole Thomsen Meyersahm var på valg og ønskede genvalg. 
Jesper Nielsen var på valg og ønskede genvalg. 
 
Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen: 

 
Danny Nissen, Frederiksgade 56, 1 tv 
Han er 51 år og arbejder ved Vandcenter Syd. Han har siddet 3 perioder i 
repræsentantskabet. Interesserer sig meget for streaming. 
 
Jesper Nielsen oplyste, at han kender Danny privat og nævnte, at han er en 
god mand for foreningen. Jesper mente, at der kun skal stemmes om de per-
soner, der er til stede, og at der skal foreligge en fuldmagt fra de personer, 
som ikke er til stede på generalforsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at der godt kan stemmes på personer, der ikke er til 
stede, og at Ole Thomsen Meyersahm skriftligt har bekræftet, at han modta-
ger genvalg. 
 
Resultatet af afstemningen blev følgende: 

A. Ole Thomsen Meyersahm 51 stemmer 
B. Jesper Nielsen 20 stemmer 
C. Danny Nissen 58 stemmer 

Danny Nissen blev valgt som 1. suppleant og Ole Thomsen Meyersahm som 2. 
suppleant. 
 
5d. Valg af revisorer.  
Intern (kritisk) revisor Niels Gertsen var på valg og var villig til genvalg.  
Niels Gertsen blev genvalgt som intern (kritisk) revisor. 
 
PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer. 
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5e. Valg af revisorsuppleanter. 
Hans Christian Jensen og Karl-Erik Christiansen var på valg.  
Karl-Erik Christiansen var villig til genvalg og blev genvalgt. 
Hans Christian Jensen ønskede ikke genvalg, fordi han er flyttet fra området. 
 
Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen: 

 
Kaj Larsen, Åsumvej 419 
Kaj har været medlem hos Glenten i 25 år. Han er pensionist efter at have 
været 38 år på Lindø Værftet.  
 
Kaj Larsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
6. Eventuelt. 
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan 
vedtages. 
 
Erik Bertelsen anmodede bestyrelsen om, at der skal holdes et møde med 
Jesper Nielsen. Det er ikke en generalforsamling værdig, at der skal bruges så 
meget unødig tid på noget, som er afklaret indtil flere gange på flere repræ-
sentantskabsmøder. 
 
Bernt Freiberg formand for Tune Kabelnet, takkede Glenten for et glimrende 
samarbejde – med fokus på økonomi. Han mente af hele sit hjerte, at gene-
ralforsamlingen skal sætte stor pris på Glentens bestyrelse. 
 
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 de sjællandske foreninger for et godt samarbejde og tak-
kede generalforsamlingen for god ro og orden. Han nævnte i øvrigt, at der 
hvert år bliver udfærdiget en drejebog af direktøren og dirigenten om gene-
ralforsamlingens forløb, for at undgå, at der sker fejl. Næste år sker der ingen 
”afstemnings-bøf” lovede formanden og rettede en stor tak til dirigenten. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.15.  
 
Odense, den 29. februar 2016. 
 
Som dirigent: Som referent: 
 
Sign. Sign. 
Erik Baltzer Nielsen Pia Kolle 


