Den 23. februar 2017, 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 115 stemmeberettigede var til stede.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden spurgte generalforsamlingen om den havde noget imod, at der var en gæst til stede, Susanne Christens fra Jyske Bank, som er Glentens pengeinstitut. Der var ingen indvendinger imod dette.
På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen 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 er udleveret
til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den forretningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende havde
indvendinger mod forretningsordenen, og alle stemmeberettigede har modtaget et generalforsamlingskompendium.
I alt 5 stemmetællere blev
Niels Gertsen
Erik Berthelsen
Erik Kjærgaard Sørensen
Mia Wedel
Lotte Slot Knudsen

valgt:
- intern (kritisk) revisor og repræsentantskabsmedlem
- repræsentantskabsmedlem
- repræsentantskabsmedlem
- Glentens administration
- Glentens administration

1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup:
Formanden gennemgik beretningen og startede med at fortælle om de forhandlinger, der har været i 2016 om at indhente gode prisaftaler på tv-kanalerne.
Programselskaberne er pressede, og det afspejler sig i de priser, der er meldt
ud for 2017.
Internetovergangen fra Stofa til Glenten den 1. januar 2017 forløb som planlagt. Formanden roste Glentens administration. Stofa ville ikke udlevere det de
kalder ”personfølsomme” oplysninger og det har betydet, at en plan B, måtte
sættes i værk: Medlemmerne skulle have deres modem ombyttet. Det har kostet kr. 3 millioner ekstra til indkøb af modems. Glenten har nu en del modems
på lager, som kan bruges igen. Vi mener ikke at der er tale om personfølsomme
oplysninger, fordi der er tale om nogle konfigurationsfiler til modemmerne. Vi
har jo alle oplysninger om vores medlemmer i forvejen, men vi vidste ikke, hvor
modemmerne stod.
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Stofa har også bedt medlemmerne om at kaste modemmerne på lossepladsen,
hvilket er i strid med en aftale, hvor alle modemmerne skal overdrages til Glenten. Den Stofa-fejl rettede Stofa imidlertid.
Internetprisen vil som følge af investeringerne stige fra 1. april 2017. En 50/10
Mbit vil koste kr. 119,00 måned og 100/20 Mbit vil koste kr. 219,00 måned.
Glentens bestyrelse havde det mål, at alle, der overgik fra Stofa, også fik den
hastighed, de havde bestilt, og det er lykkedes. Fra den 1. april 2017 vil man
også kunne bestille internet alene. Medlemmer, der ønsker internet alene, skal
betale det samme medlemskontingent, som medlemmer der ønsker tv. Det er
på 500 kr. om året. Medlemmer der både ønsker tv og internet betaler stadig
et medlemskontingent på 500 kr. årligt.
Medlemmer, der har tilvalgskanaler, skal køre en kanalsøgning den 1. april
2017. Andre medlemmer skal ikke.
Glenten ønsker ikke at komme i samme situation som det skete for YouSee
nytårsaften og forsøger derfor at finde gode løsninger på sikkerhedsløsninger.
Til sikkerhed i hjemmet kan der i løbet af april købes en Glenten automatisk
backup-løsning for 29 kr. om måneden. Fra april vil der også blive tilbudt en
Glenten automatisk antivirus-sikkerhedsløsning til en pris, der ligger langt under markedsprisen.
Der arbejdes på at kunne sælge tv-grundpakken til kr. 99,00 kr. om måneden
til alle husstande i hele Danmark og blandt andet til sommerhusejere.
Streaming-tv vokser stærkt og i 2020 forventes der mere streaming end flowtv. Allerede i dag ser omkring 40% om ugen YouTube eller Netflix. Formanden
fortalte, at ca. 9% i dag ser Kanal 5, Kanal 4, 6’eren og Canal 9. Tallene var
indhentet fra det analysefirma, som branchen bruger.
Undlader man SBS kanalerne, som er Kanal 4, Kanal 5, Discovery, Eurosport 1
og 2, 6’eren og Canal 9, sparer man penge afhængig af hvilken tv-pakke man
har. Vælger man at bruge overskuddet på for eksempel Dplay, som er en streamingtjeneste, betaler man kun for det, man selv ønsker at se.De viste eksempler vil blive gentaget og gennemgået nøje under pkt. 3a) på dagsordenen
Formanden sluttede af med at takke for opmærksomheden og dirigenten forslog, at spørgsmål til beretningen omkring pakkevalg kan stilles under punkt 3.
Carsten Lindholm ønskede at vide, om prisen på internet fortsætter med at
stige. Eller om prisen sættes ned igen? Hertil svarede formanden, at hvis prisen
skal sættes ned, vil investeringerne skulle fremrykkes. Der kan ikke svares endegyldigt på, om prisen på internetproduktet igen vil falde.
Allan Gorm Larsen spurgte, om kanalerne i grundpakken bliver berørt, hvis man
undlader SBS kanalerne, hvortil formanden svarede, at det bliver de ikke.

Dirigenten bad de fremmødte om en tilkendegivelse vedr. bestyrelsens beretning (bestyrelsens beretning skal ikke godkendes af generalforsamlingen). Der
var en der tilkendegav, at vedkommende ikke kunne bakke op om bestyrelsens
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beretning. 4 undlod at tilkendegive, og resten af forsamlingen bakkede op om
bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2016 med tilhørende specifikationer.
Peter Pætau ønskede at vide, præcis hvor mange internetkunder Glenten har i
dag, hvortil Lars Mott meddelte, at der er ca. 12.500 internetkunder. Peter
Pætau spurgte også, om de modems Glenten nu har fået indleveret, er et aktivt
varelager, som skal opgives i regnskabet. Lars Mott fortalte, at modems er lagt
ind i regnskabet som et aktiv, der afskrives på, og derfor skal modemmerne
ikke være en del af et varelager.
Der var 2, der ikke kunne godkende regnskabet, 6 som undlod at stemme mens
resten af forsamlingen kunne godkende regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2017-2018.
Søren Skaarup viste en video om brugen af Chromecast, som på en simpel
måde fortalte, hvor enkelt det er at anvende en Chromecast. Formanden gentog
og gennemgik herefter forslag 1 til programflade 2017 – 2018 UDEN
SBS/Discovery’s tv-kanaler samt Forslag 2 til programflade 2017 –
2018 UÆNDRET programflade.
Formanden oplyste, at hvis man stemmer ja til forslag 1, så konstaterer generalforsamlingen, at priserne på SBS/Discoverys tv-kanaler er for dyre.
Generalforsamlingen giver samtidig bestyrelsen mandat til at genoptage forhandlingerne med SBS/Discovery om køb af tv-kanaler.
Bestyrelsen godkender eller forkaster resultatet af disse forhandlinger.
Hvis man stemmer nej til forslag 1, så ønsker generalforsamlingen, at
SBS’s tv-kanaler indgår i tv-pakkerne, med de prisstigninger det medfører.
Formanden understregede, at der ikke er noget rigtigt eller forkert ved at
stemme det ene eller det andet. Bestyrelsen ønsker at tage ”temperaturen” på,
om loftet på programselskabernes prispolitik er ved at være nået.
Dirigenten satte herefter forslaget til debat.
Steen Nicolaisen var nysgerrig efter at vide, om der virkelig spares kr. 550.000
til streaming af kanalerne på Web-tv og om man skal betale mere for noget,
man allerede har betalt for. Hertil svarede formanden, at hvis SBS udgår, så
skal medlemmerne selv streame. Det vil reducere Glentens omkostninger.
Emil Pætau spurgte til, hvordan man havde fundet frem til at lige netop 9% ser
Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og Canal 9. Hertil oplyste dirigenten, at det er et gennemsnitstal, som analysefirmaet TNS Gallup har beregnet.
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Palle Andersen oplyste forsamlingen, at han vil stemme for forslag 1. Han ønskede ikke, at Glenten ukritisk skal lade udbyderne sætte prisen.
Niels Mathiesen ønskede ikke at stemme for forslag 1, da han ikke kan undvære
sportskanalerne. Man mister mange af de ”danske” fælles oplevelser som for
eksempel landskampe.
Niels Gertsen anbefalede, at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle prisen ned. Og kan der ikke forhandles en bedre pris, vil SBS kanalerne udgå.
Hertil spurgte Niels Mathiesen, om der skal være en ny afstemning, såfremt
forsamlingen giver bestyrelsen mandat til en ny forhandling af priserne. Formanden svarede hertil, at der skal der ikke jvf. teksten i forslag 1.
Nuno Nielsen kunne fortælle, at Dplay virker ret besværligt, da det kun er enkelte platforme, det kan vises på.
Jørgen Holler var utilfreds med, at den nye prisstigning, ved at beholde SBS
kanalerne, ikke var vist. Carl Erik Christiansen var enig i, at det skal koste mere
for at beholde SBS kanalerne i pakkerne. Han var nervøs for at lægge det op til
bestyrelsen til selv at bestemme, om de skal udgå. Emil Pætau mente ikke, at
det vil give mening, at undlade SBS kanalerne.
Bent Greve spurgte, om der bliver forhandlet nye priser, hvis forslag 1 bliver
stemt ind, hvortil formanden svarede, at der ikke er lang tid til at forhandle
men det kunne være, at prisen blev en anden.
Niels Gertsen mente, at det udelukkende er SBS, vi skal have fat i, da de absolut
ikke skal have lov til at sætte prisen. Han foreslog, at stemme for forslag 1 og
dermed give bestyrelsen mandat til at forhandle en ny og bedre pris. Dette
støttede Steen Nicolajsen og Carsten Lindholm op omkring.
Formanden fik herefter ordet og oplyste, at den aftale, der eventuelt bliver forhandlet frem til, udløber næste år.
Dirigenten bad herefter forsamlingen om at stemme for eller imod forslag 1.
Der var 112 stemmer fordelt på 3 blanke, 52 der stemte nej til forslaget og 57
der stemte for.
3b. Forslag fra Allan Larsen om indsætning af Radio Alfa, Sydfyn
Allan Larsen har stillet forslag om, at indsætte Radio Alfa, Sydfyn på den plads
som Fyns Total Radio havde uden dog at miste muligheden for at høre Radio
2000. Allan Larsen motiverede forslaget med, at man derved kan høre Radio
Alfa om aftenen og i weekenderne.
Claus Hansen kender til Radio Alfa og kunne fortælle, at kanalen kan streames
fra nettet og mente derfor ikke, at der skal bruges penge på det.
Formanden oplyste, at signalet skal hentes enten fra Svendborg eller fra Rudkøbing, og det vil koste omkring kr. 15.000 at få den lagt ind, hvis det er teknisk
muligt at nå kanalen fra en af de 2 byer. Det tages der forbehold for.
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Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.
Der var et stort flertal, der stemte imod og 7 stemte for. 16 ønskede ikke at
afgive stemme. Forslaget blev forkastet.
3c. Forslag fra Jesper Nielsen om selvbetaling af streamingtjeneste
Jesper Nielsen foreslog, at medlemmer hos Glenten, der har streamings tjenesten Web-tv, selv skal betale for denne tjeneste. Han ønskede ikke at lukke ned
for tjenesten, men mente, at der kunne laves en overgangsordning.
Hertil svarede formanden, at bestyrelsen ikke bakker op om forslaget. Det er
der flere grunde til. Den første er, at de aftaler, der indgås med Copydan, er
kollektive aftaler, og det betyder at alle medlemmer skal betale for at have
muligheden for at se Glenten Web-tv.
Den anden er, at antallet af brugere af Glenten Web-tv stiger med 100-200
medlemmer om måneden.
Den tredje er, at YouSee og Stofa tilbyder tjenesten gratis og når der bliver
forhandlet om samarbejde med andre antenneforeninger, er det et plus, at
Glenten kan tilbyde Web-tv, som er en af Danmarks bedste af sin slags.
Den fjerde er, at udgiften til Glenten Web-tv har Glenten stadig og den skal
betales.
Emil Pætau indskød, at Glenten Web-tv er meget populært især blandt de unge,
og anbefalede forsamlingen at stemme imod forslaget.
Poul Juul fra Fredensborg Søparks Antenneforening ønskede at forkaste forslaget på grund af dets usaglighed. Man kan ikke sælge tv i dag uden streaming.
Fredensborg Søparks Antenneforening har tidligere været hos YouSee men er i
dag glad for samarbejdet med Glenten. I Fredensborg har 50% af medlemmerne Glenten Web-tv. Start forfra funktionen ligger i Web-tv og det fungerer
fint. Det vil koste Glenten adskillige millioner at få opbygget start forfra.
Bernt Freiberg fra Tune Kabelnet mente, at man mister grundpakken, hvis man
ikke holder fast i Glenten Web-tv. De store som YouSee og Stofa går mere og
mere bort fra fuldpakken og ned til Grundpakken.
Mette Jørgensen takkede Jesper Nielsen for hans indlæg i Fyens Stiftstidende i
dag den 23. februar 2017 omkring Web-TV. Det er god reklame for Glentens
Web-tv.
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Der var 6 som stemte for
forslaget og 6 som ikke ønskede at stemme. Resten stemte imod forslaget.
Forslaget blev forkastet.

3d. Forslag fra Jesper Nielsen om at Glenten melder sig ind i FDA
Jesper Nielsen motiverede sit forslag med, at priserne i FDA er faldet drastisk.
A2012 er en lille forening. Der er i Glenten blevet brugt millioner af kroner i
juridisk bistand de senere år, og Jesper Nielsen mente derfor, at FDA er klart
den bedste forening at være medlem af, da de yder juridisk bistand.
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Formanden meddelte, at Glenten er med i A2012 for at samarbejde med de
andre foreninger og for at stille ekspertise til rådighed for A2012s medlemmer.
Intet er gratis i dag og FDA har ikke advokater eller tekniske konsulenter ansat
til at varetage foreningernes behov. FDA gør brug af eksterne konsulenter, som
der skal betales dyrt for. Alt god teknisk, økonomisk, skatteteknisk og juridisk
ekspertise er samlet i A2012.
I 2017 skal Glenten betale omkring 45.000 kr. for et medlemskab af A2012. I
FDA vil man i 2017 skulle betale omkring 120.000 kr. for et medlemskab, som
vi føler, vi ikke får noget for.
Det oplæg Jesper Nielsen kom med, er taget direkte fra FDAs hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker ikke et medlemskab med FDA.
Peter Pætau oplyste, at de advokatomkostninger, som Glenten har haft, er opstået i forbindelse med det slagsmål, der har været med Stofa samt en personalesag.
Poul Juul FSA, har i en periode på 3 år været formand for FDA og ønskede ikke,
at Glenten skal melde sig ind i FDA. I A2012 arbejdes der meget mere sammen
foreningerne imellem. Han mente, at de oplysninger Jesper Nielsen fremlagde,
er urigtige. Hertil svarede Jesper Nielsen, at det ikke er i orden at kritisere en
forening, som han selv forlod for nogle år siden.
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Flertallet stemte imod forslaget. 2 stemte for og 13 ønskede ikke at stemme.
Forslaget blev forkastet.
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2017 og fremlagde forslaget om
uændret årligt kontingent på 500 kr.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Der var 2 der ikke
ønskede ikke stemme.
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 ønskede genvalg.
Han fortalte forsamlingen, at han ønsker at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, da
han har en meget stor erfaring. Han har været med i 8 år og er stolt over, at
Glenten er en stabil forening. Carsten Jørgensen deltager aktivt i A2012, hvor
han har en post i Skatte- og økonomiudvalget.
Carsten Jørgensen er næstformand i Glenten og sidder i Glentens Forretningsog Økonomiudvalg.
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André Schneider som ønskede genvalg.
Han er 37 år og har siddet i bestyrelsen i 3 perioder. Er med i strategi- og
teknikudvalget. Han ønsker genvalg, da han vil arbejde videre med at skabe
billige løsninger til medlemmerne. Er meget engageret i bestyrelsesarbejdet og
bakker op omkring et bredt udbud af kanaler.
Flemming Nielsen som ønskede genvalg.
Han er 54 år og arbejder privat indenfor robotindustrien. Flemming ønsker genvalg på grund af hans tekniske baggrund og bidrager i dag med sin tekniske
kompetence i strategi- og teknikudvalget. Han har været med i bestyrelsen i 4
år og har stadig meget at byde ind med. Fokuserer meget på at have nogle
fornuftige priser på internet og god kvalitet.
Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen:
Emil Pætau ønskede at stille op, da han har en del erfaring i bestyrelsesarbejde.
Han mente, at han kan bidrage med nye input.
Jesper Nielsen mente, at det vil være sundt med nye folk i bestyrelsen.
Dirigenten satte herefter en skriftlig afstemning i gang og resultatet af afstemningen blev følgende:
Carsten Jørgensen
André Schneider
Flemming Nielsen
Emil Pætau

68
74
75
39

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Der var en blank stemme og en var ugyldig.
Udfaldet af den skriftlige afstemning blev genvalg af Carsten Jørgensen, André
Schneider og Flemming Nielsen.
5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Ole Thomsen Meyersahm var på valg og ønskede i første omgang genvalg. På
selve generalforsamlingen trak han sit ønske om genvalg tilbage. Han roste
samtidig bestyrelsen for deres fantastiske arbejde.
Danny Nissen var på valg og ønskede genvalg. Han fortalte forsamlingen, at
han gerne vil arbejde med at beholde alle de kanaler, vi har i dag samt flere
streamingtjenester. Danny Nissen blev genvalgt.
Emil Pætau ønskede at stille op som kandidat til bestyrelsessuppleantposten,
da han blandt andet ønsker at arbejde med at få fat i de unge og udbrede viden
om Glentens produkter. Han er uddannet tømrer og er i gang med at uddanne
sig til bygningsinstruktør. Emil Pætau blev valgt uden modkandidater.
Posten som første og anden suppleant foregår ved lodtrækning, når behovet
for at benytte muligheden opstår.
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5d. Valg af revisor.
Intern (kritisk) revisor Peter Pætau var på valg og var villig til genvalg.
Peter Pætau blev genvalgt uden modkandidater.
PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer.
5e. Valg af revisorsuppleanter.
Karl-Erik Christiansen og Kaj Larsen var på valg.
Begge ønskede genvalg og blev valgt.
6. Eventuelt.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan
vedtages.
Carsten Lindholm oplyste, at han ikke kan få internet på grund af sin udlejer.
Carsten blev opfordret til, at tage kontakt til Glentens administration.
Bent Greve mente, at formandens beretning handlede mere om fremtiden end
om det, der er sket i det forgangne år. Ydermere spurgte han til, hvorfor Glenten har valgt at nedlægge mailsystemet? Formanden kunne fortælle, at han
tidligere havde fået at vide, at beretningen tog for lang tid. Han vil tage Bent
Greves mening til efterretning. Nedlægning af mailsystemet er blevet besluttet
af økonomiske og administrative grunde.
Jesper Nielsen mente, at der i foreningsvedtægten står skrevet at bestyrelsens
beretning skal til afstemning. Formanden kunne berette, at der ikke står nogen
steder i foreningsvedtægten, at beretningen skal til afstemning.
Allan Gorm Larsen var usikker på, om Glenten fremadrettet ønsker at fjerne
FM-radiokanaler, hvortil formanden kunne berette, at det er der ingen aktuelle
planer om.
Ole Lorentsen oplevede på et tidspunkt, at hans printer lige pludselig ikke virkede og opfordrede til, at der i fremtiden sendes en mail rundt til medlemmerne, hvis der sker omlægning i kablerne. Ole blev opfordret til, at tage kontakt til Glentens administration.
Tage Lauritsen Tune Kabelnet, har en baggrund som radiomekaniker og han
havde sammenlignet FM kanaler med PBC streaming samt streaming fra Danmarks Radio og kom frem til den konklusion, at IP streaming giver en langt
bedre lyd end de andre.
Formanden oplyste forsamlingen, at TV2 i løbet af foråret vil kunne ses uden
for hjemmet for kr. 5,00 måneden. Han sluttede af med at sige, at personligt
er han glad for at forslag 1 blev stemt ind.
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 takkede
dirigenten for hans måde at håndtere generalforsamlingen på.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.40.
Odense, den 2. marts 2017.
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