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ET NUMMER TIL GLENTEN
– TIL DET HELE MED 2 VALGMULIGHEDER:  

GLENTEN: 66 14 41 77

ADMINISTRATION  –  TAST  1
Henvendelse vedrørende Glentens produkter 

og regningsspørgsmål.

TEKNIK / SUPPORT – TAST 2
Tekniske spørgsmål, fejlmelding  

og internetsupport.

SKRIFTLIG HENVENDELSE:
info@glenten.dk / via hjemmesiden: www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev.

TELEFONISK HENVENDELSE:
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    12:00 - 16:00
Fredag    10:00 - 12:00

PERSONLIG HENVENDELSE: (GLENTEN, VAGTELVEJ 1-3, 5000 ODENSE C)
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    10:00 - 17:00
Fredag    10:00 - 12:00

TEKNIK / SUPPORT:
Mandag til fredag   10:00 - 16:00 + 17:00 - 20:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 14:00

VAGTTELEFON VED MANGLENDE / DÅRLIGT TV-SIGNAL:
Mandag til fredag   16:00 - 22:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 22:00

BEMÆRK:
Vagttelefonen er udelukkende til pludselig opståede fejl, der berører to eller flere medlemmer på 
samme tid. Spørg gerne naboen, om de oplever samme fejl. Tilkalder du vagtservice, og det viser sig, 
at fejlen er på egen installation, vil du modtage en regning for vagtudkaldet.

BESTILLING AF TV:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/bestil_tv / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF INTERNET:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/internet / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF TILVALGSPRODUKTER:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk

OPSIGELSE:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev
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ADMINISTRATIONEN HOLDER JULELUKKET: 

Fra og med den 24.12.2022 til og med den 01.01.2023
Vi besvarer mails fra den 27.12.2022 til og med den 30.12.2022



TV 2 PLAY - FAVORIT + SPORT
Du får adgang til:
• Alle TV 2’s on demand-programmer med nyt ind-

hold og snigpremierer hver dag
• Fem af TV 2’s livekanaler
• TV 2 SPORT og TV 2 SPORT X samt op til 15 eks-

tra eventkanaler.
• Se UEFA Europa League og UEFA Europa Con-

ference League. 

TV 2 PLAY er ikke en TV-kanal men en stream-
ingtjeneste, som kan ses på din smartphone, 
tablet, computer og smart-TV. Du bestiller TV 2 
Play ved at logge ind på Mit Glenten. 

OBS! Hvis du har et TV 2 Play abonnement i 
forvejen, skal du opsige det først, for at få abon-
nement til Glentens medlemspris. Du kan opsi-
ge dit eksisterende TV 2 Play abonnement via 

UNDGÅ PRISSTIGNING I 2022  
PÅ TV 2 PLAY SOM MEDLEM AF GLENTEN

PRISSTIGNING PÅ TV 2 PLAY
Artikel af Recordere.dk, www.recordere.dk

Glentens hjemmeside http://www.glenten.dk/
TV-2-Play, hvor du også kan læse mere. 
OBS! Ikke alle fjernsyn understøtter tjenesten 
– tjek her om dit gør: 
www.play.tv2.dk/about/devices/

TV 2 STILLER KRAV!
For at få glæde af TV 2 Play Favorit + Sport til kr. 
49,-/md., kræver TV 2 Danmark, at du enten har:
• Fuldpakken 
• Mellempakken + Vælg Selv kanalen TV 2 Sport X 
• Grundpakken + Tema pakken TV 2 PAKKEN
 
HUSK! Det kræver et programkort og CA-mo-
dul, hvis du skal kunne se dine Vælg Selv kanaler 
eller tema-pakker på dit fjernsyn. Programkort + 
CA-modul koster kr. 430,- som du skal betale ved 
afhentning på vores kontor. Du kan læse mere her:  
https://www.glenten.dk/Vaelg-Selv

TV 2 Play har hævet priserne for pakkerne ’Favorit’ 
og ’Favorit + Sport’

Streamingtjenesten TV 2 Play har hævet priserne 
med 20 kr/måned for de abonnementer som hed-
der ’Favorit’ og ’Favorit + Sport’.

De nye priser er:
• Favorit m/reklamer: 129 kr/måned  

(tidl. 109/måned)
• Favorit u/reklamer: 159 kr/måned  

(tidl. 139/måned)
• Favorit + Sport m/reklamer: 189 kr/måned 

(tidl. 169/måned)
• Favorit + Sport u/reklamer: 219 kr/måned  

(tidl. 199/måned)

Priserne for ’Basis med reklamer’ og ’Basis uden 
reklamer’ er uændrede.

Selvom TV 2 har hævet priserne på deres play-abonnementer, 
så beholder Glenten en skarp medlemspris på TV 2 Play resten af året!
Du får fortsat TV 2 Play til kr. 49,-/md. 
Medlemmer, der har TV 2 Play gennem Glenten, må dog forvente prisstigning i 
2023, fordi TV 2 har købt dyre sportsrettigheder. Normalpris for TV 2 Play Favorit + 
Sport (uden reklamer) er kr. 219,-/md.
Du sparer altså kr. 170,-/md. ved at bestille streamingtjenesten gennem Glenten.

kr. 49,-/md

FÅ
TV 2 PLAY til
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De nye priser gælder for nye kunder, samt tidligere 
kunder som vender tilbage efter en pause i abon-
nementet.
“Vi har store ambitioner for indhold på TV 2 PLAY 
på tværs af alle genrer, hvor vi hele tiden styrker 
vores tilbud inden for underholdning, reality, fiktion, 
dokumentar og aktualitet samt ikke mindst sport. 
Lige nu køber vi blandt andet nye – og forlænger 
eksisterende – sportsrettigheder”, fortæller TV 2 
Play, og fortsætter:
“Når priserne for ’Favorit’ og ’Favorit + Sport’ æn-
dres, er det blandt andet fordi, TV 2s sportsrettig-
heder giver adgang til nyt indhold i disse to pakker 
(udvalgte sportsrettigheder er også tilgængelige 
i ’Favorit’-pakken, når TV 2 eksempelvis sender 
landskampe på hovedkanalen)”.
TV 2 oplyser ikke hvornår de nye priser træder i 
kraft for eksisterende abonnementer, men inden 
det sker vil man få en måneds varsel.

www.recordere.dk
Læs artiklen her: https://www.recordere.dk/2022/06/prisstigning-paa-tv-2-play/
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Glenten har gennemført og vil også fremadrettet 
gennemføre energioptimeringer.

PRISERNE PÅ ALTING STIGER.
Priserne på alting stiger, så det er et uforudsige-
ligt efterår, vi er gået ind i. Priserne på el, gas, 
benzin, diesel og ganske almindelige dagligvarer 
m.m. er steget eksplosivt det seneste halve år. 

Selv om Glentens elforbrug første halvår 2022 er 
på samme niveau som samme tidspunkt i 2021, 
så er el-udgifterne steget med 128 % i første 
halvår 2022 i forhold til samme tidspunkt i 2021.
Det forholder vi os som bestyrelse naturligvis til. 

ENERGIOPTIMERINGER ER VEJEN FREM
Allerede i 2021, blev de første energi optimerin-
ger hos Glenten foretaget. Det 70 år gamle tag 
på Glentens bygninger blev udskiftet, alle oven-
lysvinduer blev udskiftet med nye og mere ener-
gieffektive og der blev efterisoleret. Det betød, 
at varmeforbruget kunne reduceres i vinteren 
2021/2022 i forhold til vinteren 2020/2021.

Her i efteråret 2022 bliver alle vinduer og døre i 
Glentens bygninger udskiftet med nye og mere 
energieffektive. De gamle vinduer/døre i Glen-
tens bygninger er mellem 20 og 40 år gamle, og 
de bliver derfor udskiftet i år. Det forventes at 
døre-/vinduesudskiftningerne medfører et mar-
kant fald i Glentens energiforbrug.

DET ER SPARETIDER
Af Glentens formand Mette Bækgaard

I øjeblikket regner vi på fase 3 og fase 4 i energi-
optimeringsplanen, og hvad der i 2023 - samlet 
set - er mest fordelagtigt for Glenten:

1. Fase 3: Solceller på Glentens bygninger til 
strøm for at køle hovedstationen ned om 
sommeren.

2. Fase 4: Udvendig facadeisolering på alle 
ydervægge.

FIBERUDRULNING I ODENSE
Glenten befinder sig i et marked, der bliver mere 
og mere konkurrencepræget. Der rulles fiber ud 
i Odense og omegn som aldrig før. 
Og luften er fyldt med gyldne løfter om 1.000 
Mbit bredbånd. Alle har krav på hurtigt og sta-
bilt bredbånd, lyder det. Det er alle enige om. 
Med brancheorganisationen Dansk Energi som 
spydspids, sætter fiberselskaberne lighedstegn 
mellem fiber og hurtigt bredbånd. 

I Odense rulles der fiber ud som aldrig før, 
og der lokkes med ”gratis” tilslutning. Men tjek 
prisen nøje, ikke bare for 1 år, men også 
for de næste 3 – 5 år eller mere. Investerin-
gen på kr. 15.000 – 20.000 (eller mere) skal be-
tales tilbage til investorerne, da ethvert selskab 
skal hente sine penge hjem igen, og det vil blive 
forbrugeren, der kommer til at betale. Ethvert 
selskab, også et andelsejet selskab, skal skaf-
fe et overskud til sine aktionærer og ejere. Så 
derfor: INTET ER GRATIS i den verden, vi lever i.

Artikel af
Mette Bækgaard 
Formand 

Politisk leder...

I Glenten mærker vi ikke noget til fiberudrulningen i Odense. 
Antallet af internetmedlemmer er stadig stabilt.



Tilbage i 2019 påbegyndte Glenten opgradering 
af anlægget, og indtil nu er flere etaper blevet 
afsluttet. Opgraderingen af Glentens net er en 
lang proces, og der er stadig et stykke vej, til vi 
er i mål. 

Mens arbejdet pågår i de enkelte områder, vil 
der forekomme periodiske driftsforstyrrelser på 
signalet, da det ikke er muligt at udføre opgra-
deringen uden, at det giver periodiske driftsfor-
styrrelser på TV og internet. Men vi gør vores 
bedste for at mindske disse forstyrrelser. 

Man kan med fordel, via Glentens hjemmeside, 
tjekke op på driftsstatus, der i takt med arbej-
dets udførelse løbende opdateres og informe-
res om, hvilke områder der arbejdes i. 

Man kan også med fordel tilmelde sig Glentens 
SMS-tjeneste og derved blive informeret om 

OPGRADERING AF GLENTENS NET

forestående arbejde i det område, hvor man bor. 
SMS-tilmelding kan ske via www.glenten.dk, 
ved at logge ind på Mit Glenten og i menupunk-
tet Mine Oplysninger tilmelde sig, ved at vinge af 
i feltet ”Tilmeld SMS-tjeneste”, eller ved at kon-
takte Glentens administration på mail eller tele-
fon og bede om tilmelding.

Hele opgraderingen er en fremtidssikring af 
Glentens kabelnet. Med denne store opgrade-
ring sikrer Glenten, at nettet kan klare det til sta-
dig stigende internetforbrug. 

Opgraderingen medfører samtidig en klar for-
bedring af antenneanlægget, da opgraderingen 
indeholder en total renovering af antenneanlæg-
gets komponenter.

Alt i alt betyder opgraderingen stabilt TV- og Inter-
netdrift mange år frem og øget kapacitet i nettet.
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Ingen moms på Copydanafgifterne lige nu – men 
vi kommer nok til at betale allesammen alligevel.

HVAD ER COPYDANAFGIFTER?
Alle antenneforeninger er lovgivningsmæssigt 
forpligtet til at opkræve Copydanafgifter fra alle 
TV-medlemmer og sende dem ubeskåret vide-
re til Copydan Verdens TV (www.copydan-ver-
denstv.dk). Copydanafgifterne går til kunstnere 
og rettighedshavere. Det er Copydan Verdens 
TV som sørger for, at kunstnere og andre rettig-
hedshavere får betaling for brug af deres rettig-
heder. Det kan f.eks. være radio- og TV-kanaler. 
Copydanafgifterne er pt. momsfritaget og er in-
kluderet i TV-pakkeprisen.

SKULLE BL.A. FINANSIERE FÆNGSELS-
PLADSER I KOSOVO
Regeringen (S), Konservative, DF, Radikale, 
SF, Alternativet og KD indgik i december 2021 
en aftale om at indføre moms på Copydan. 
Momsen skulle gå til at styrke et presset 
dansk fængselssystem med kr. 215 millio-
ner, blandt andet gennem leje af fæng-
selspladser i Kosovo.
På grund af et juridisk notat sprang 
Konservative og DF fra aftalen. Nota-
tet slår fast, at selv om andre EU-lan-
de har moms på Copydan (ophavsret), 
så er der ikke pligt for Danmark at indføre det.

Indførelse af moms på Copydan, ville 
have medført pakkeprisstigninger på kr. 
15 – 30,- om måneden.

FORSLAGET FALDT VED FOLKETINGSBE-
HANDLINGEN
Forslaget om at indføre moms på Copydan blev 
behandlet af Folketinget den 9/6-2022. Der kun-
ne ikke skaffes flertal, så forslaget faldt. Forsla-
get faldt næppe på grund af modstand fra man-
ge organisationer (selv om der var mange, der 
gerne ville have ros for det). Men nok fordi der 
blev lyttet til, at anerkendte juridiske eksperter 
ikke var enige med Skatteministeriets eksperter.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kvitterede for 
”nederlaget” med at oplyse, at forslaget bliver 
genfremsat i Folketinget til efteråret.

VI SLAP FOR MOMS 
PÅ COPYDANAFGIFTERNE… i denne omgang!

VI KOMMER NOK TIL AT BETALE ALLIGEVEL 
- ALLE SAMMEN
Det var således ikke fordi Folketinget ville be-
skytte danskerne mod en afgiftsstigning på kr. 
15 - 30,- om måneden, forslaget faldt.  Fæng-
selsreformen, der koster kr. 215 millioner, er der 
jo stadig, og den kommer vi nok alle til at betale. 
Enten som moms på Copydan, som skatter, el-
ler på anden måde.

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 

Administrativ leder...
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KONKURRENCE 
DELTAG I VORES KONKURRENCE – OG VIND ET GAVEKORT TIL RESTAURANT KOK & VIN.
  
- VIND 2 X TRE-RETTERS ”TAVLEMENU” MED VINE 
  (VÆRDI KR. 1.250,-) TIL KOK & VIN

SÅDAN DELTAGER DU:
• Kommentér konkurrenceopslaget på Facebook (eller send til marketing@glenten.

dk, hvis du IKKE har en Facebookprofil) med det svar, som du mener, er rigtigt. 

Vi elsker at forkæle vores medlemmer, og derfor skal I selvfølgelig ikke snydes for en konkurrence. 
Vinderen af denne konkurrence kan se frem til en virkelig god og smagfuld oplevelse. 
Du kan, hvis du deltager i konkurrencen og svarer rigtigt på nedenstående spørgsmål, måske være den 
heldige vinder af 2 x tre-retters ”tavlemenu” med vine til restaurant Kok & Vin.  

For at deltage i konkurrencen, skal du svare rigtig på:

HVAD KOSTER GLENTENS TV MELLEMPAKKE?

Svaret skal du skrive til det Facebookopslag, som er offentliggjort den 30. september 2022 kl. 8.00. 
Hvis du ikke har en facebookprofil, kan du sende svaret til mailen marketing@glenten.dk. 
Begge måder er gyldige, dog opfordrer vi til, at du deltager via Facebook, hvis du har mulighed for det. 
Alle medlemmer, som svarer rigtigt, har mulighed for at deltage i lodtrækningen om præmien.   
Der bliver trukket lod blandt alle deltagere den 14. oktober 2022, og vinderen får direkte besked.  

Held og lykke



FØLG OS PÅ FACEBOOK
Vil du høre mere om Glenten og få information om det nyeste?  

SÅ FØLG OS PÅ FACEBOOK. 

Formålet med Glentens Facebookside 
er at informere om aktiviteter, mulige 
abonnementssammensætninger, 
afholde konkurrencer og andre ting, 
som gør det lidt sjovere at være 
medlem hos Glenten.

Det er snart tid til Glentens årlige kanalafstemning, 
hvor der skal stemmes om, hvad Glentens medlem-
mer ønsker sig for programfladen i 2023. 

DIN MENING ER VIGTIG FOR OS! 
Afstemningen finder sted:
Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 10.00 
og slutter mandag d. 7. november 2022 kl. 10.00. 
Den er elektronisk og afvikles på Glentens hjemmesi-
de www.glenten.dk. Alle medlemmer af Glenten kan 
deltage, og har du ikke mulighed for at komme på 
internettet for at afgive din stemme, er du altid vel-
kommen til at komme på Glentens kontor, hvor du får 
stillet en PC til rådighed. 

HVAD BRUGER GLENTEN EGENTLIG 
RESULTATERNE TIL?
Resultaterne fra kanalafstemningen bruges til at give 
et praj om, hvilke ønsker Glentens medlemmer har, 
så TV-pakker og Vælg Selv TV-kanaludvalg kan sam-
mensættes, så de matcher så mange medlemmers 
ønsker som muligt.

NEDTÆLLING TIL ÅRETS KANALAFSTEMNING FOR 2023
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DELTAG OG VIND 
Alle medlemmer, som deltager i kanalafstemningen, er med i lodtrækningen om et gavekort på  
kr. 200,- + 2 x øl/vand billetter til Storms Pakhus.
VINDEREN FÅR DIREKTE BESKED EFTER AFSLUTNING.
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MIT GLENTEN – EN SELVBETJENINGSSIDE TIL DIG 

VI VIL GØRE DET NEMT FOR DIG!

Som medlem af Glenten får du tilknyttet en 
bruger på Mit Glenten, som er vores selvbe-
tjeningsside. 

HURTIG EKSPEDITION: 
I en travl hverdag sætter mange pris på en 
hurtig ekspedition og god kundeservice. For 
nogle medlemmer er dette lig med en selv-
betjeningsside, hvor man hurtigt, nemt og 
sikkert kan bestille de ændringer, som man 
ønsker. 

Så husk at du altid kan logge ind på Mit Glen-
ten og foretage ændringer, lige som du al-
tid kan vælge at skrive en e-mail, ringe eller 
komme ned på vores kontor og få personlig 
betjening. Vi er klar til at hjælpe dig! 

For at logge ind på Mit Glenten skal du bruge 
dit medlemsnummer eller e-mail og herefter 
indtaste den kode, som du har lavet. Hvis 
du har glemt din kode, så kan du trykke på 
”glemt kode”, herefter får du tilsendt et link 
til at lave en ny kode. 

OBS: Den e-mail som du bruger til at logge 
ind, skal være den samme, som den e-mail 
du har registreret hos os. 

MIT GLENTEN – et univers til dig. 

• Bestille/skifte internethastighed 
• Skifte TV-pakke + Vælg Selv kanaler 
• Tilmelde automatisk kortbetaling/betalings-

service eller ændre kortoplysninger 
• Tilmelde nyhedsbrev 
• Tilmelde SMS-service
• Tilmelde medlemsblad 
• Opsige abonnement 
• Se en oversigt over alle dine fakturaer 
• Finde vores kontaktoplysninger

På Mit Glenten kan du bl.a.:
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Som medlem af Glenten kan du igen i år lege 
med på www.glenten.dk 
i dagene 1. – 24. december 2022, hvor du dagligt 
kan åbne en låge i Glentens julekalender.

Bag lågen gemmer der sig et spørgsmål, og 
svarer du rigtigt, har du mulighed for at vinde 
dagens spændende gave. 
Spørgsmålene omhandler Glenten.

Jo flere dage du svarer rigtigt, jo større mulighed 
har du for at vinde den store julegave, som vi 
udtrækker en vinder af den 24. december 2022. 

SKAL DU VÆRE MED PÅ 
JULEKALENDERSJOV I DECEMBER? 

Der er masser af spændende præmier at vinde, 
og hovedpræmien bliver der gjort ekstra meget 
ud af. 

Så du kan godt glæde dig til 24 Glenten-juleka-
lenderdage – hold øje på www.glenten.dk

Vi håber, du vil være med. 

TILMELD DIG GLENTENS NYHEDSBREV
Hvis du tilmelder dig Glentens nyheds-
brev, bliver du mindet om julekonkurrencen:  
www.glenten.dk/nyhedsbrev

ER DER EN ANDEN,  
SOM SKAL BETALE 
FOR DIT ABONNEMENT?

UDFYLD
FORMULAREN 

PÅ
GLENTENS

HJEMMESIDE

Har du et internet abonnement hos Glenten, som 
din arbejdsgiver ønsker at betale for, så kan fak-
turaen sendes direkte til arbejdsgiveren.

Hvis du både modtager TV og internet fra Glen-
ten kan fakturaen deles op, så du selv bliver fak-
tureret for TV pakken og arbejdsgiver for internet.

Udfyld formularen på Glentens hjemmeside un-
der ”ANDEN BETALER” og ændringen kan ske til 
fremtidige betalinger.

https://www.glenten.dk/Anden-betaler
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Det korte svar er: 
TV-RETTIGHEDSBEGRÆNSNINGER. 

EKSEMPLER
Hvis man f.eks. en lørdag aften på DR flow-
tv ikke lige fik set filmatiseringen af Ale-
xandre Dumas’ klassiske fortælling ”De tre 
musketerer”, så kan man ikke søndag ef-
termiddag gå ind på DR’s streamingtjene-
ste DRTV og se den film. 

HVORFOR ER DET SÅDAN? Det er fordi, 
DR har købt rettigheder til at vise filmen på 
flow-tv, men ikke rettigheder til at vise fil-
men på DR’s streamingtjeneste DRTV.

HVORFOR KAN MAN IKKE STREAME 
ALLE TV-UDSENDELSER?

Og hvis man ikke fik set en fodbold-EM slut-
rundekamp på flow-tv på DR eller TV 2, så 
kan man ikke se de missede EM-kampe på 
streamingtjenesterne DRTV og TV 2 Play. 
Og igen er det fordi, DR og TV 2 har købt 
TV-rettigheder til at vise fodboldkampene 
på flow-tv, men ikke på henholdsvis DRTV 
og TV 2 Play.

Det er typisk egenproduktioner, man kan 
se eller gense på streamingtjenesterne 
DRTV og TV 2 Play. F.eks. kan man på DRTV 
se eller gense DR’s egenproduktioner som 
Hammerslag, Frank & Kastaniegaarden og 
Gift ved første blik. Og på TV 2 Play kan 
man se eller gense TV 2’s egenproduktio-
ner som f.eks. Nybyggerne, Vi drukner i rod 
og Landmand søger kærlighed.

Rettighedsbegrænsningerne gælder også 
Glentens streamingtjeneste
Glentens streamingtjeneste Glenten TV har 
i sagens natur ikke bedre TV-rettigheder, 
end dér hvor Glenten køber TV-rettigheder. 

Det betyder bl.a., at man ikke kan gense 
TV-udsendelser på Glenten TV, der ikke er 
rettigheder til.

Hvorfor er det lige at man ikke kan se (eller gense) alle udsendelser på streamingtje-
nester som f.eks. DRTV og TV 2 Play?



Du har som medlem mulighed for at streame ka-
nalerne fra din TV-pakke, uden at der skal beta-
les ekstra for det. Streaming af din TV-pakke er 
indeholdt i abonnementsprisen. 

På vores hjemmeside kan du læse hvilke kanaler 
fra din TV-pakke, som du kan streame, når du 
f.eks. er på ferie, i sommerhus, på farten eller 
bare derhjemme. 

Med Glenten TV undgår du at gå glip af dine 
yndlingsprogrammer og film, og du har altid din 
TV-pakke lige ved hånden. 

STREAMING PÅ FLERE AF DINE ENHEDER!
Du kan benytte streamingtjenesten på flere af 
dine enheder. Glenten TV kan nemlig nu benyt-
tes på IOS (Ipad og Iphone), tvOS (Apple TV) 
samt Android (telefon og tablet) og Android TV.

GLENTEN TV - VORES STREAMINGPLATFORM TIL DIG.

KOM GODT I GANG
For at komme i gang med at se Glenten TV skal 
du først aktivere Web-TV i Mit Glenten. Før du 
går i gang, bør du grundigt læse vejledningen 
til at aktivere Glenten TV. Den kan du finde her: 
https://www.glenten.dk/filarkiv/Glen-
tenTV/Aktivering_af_login_til_GlentenTV.pdf

OBS! Hvis du gerne vil se Glenten TV på din mo-
bil eller tablet, skal du først downloade app’en i 
AppStore eller Google Play Store.

Du kan læse mere om Glenten TV på vores 
hjemmeside lige her: 
https://www.glenten.dk/web-tv

TAG DIN TV-PAKKE MED RUNDT I HELE DK OG EU
DER ER MANGE FORDELE VED GLENTEN TV: 
• Du kan se programmer, som har været sendt 8 dage forinden 
• Du kan benytte platformen på flere af dine enheder
• Du kan selv afregistrere/registrere dine enheder 
• Du kan have op til 5 enheder registreret 
• Du kan benytte platformen på IOS, TvOS, Android og Android TV. 
• Du kan tage din TV-pakke med på farten 
• Du kan benytte platformen i hele Danmark og EU - helt gratis 
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GUIDE 
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
… Så nemt er det!

GLENTEN VÆLG SELV
Udover standardpakkerne som f.eks. Grund-
pakken kan du med Glenten Vælg Selv frit vælge 
mellem dine favoritkanaler.

Glenten Vælg Selv programoversigt finder du på 
www.glenten.dk/vaelg-selv eller på en af mid-
tersiderne i medlemsbladet. 

KAN MIT TV MODTAGE VÆLG SELV?
For at kunne modtage Glenten Vælg Selv ka-
naler på dit TV, skal TV´et have et CI slot, som 
normalt findes enten på venstre eller højre side 
af TV’et. 

På nogle modeller er CI slottet monteret på bag-
siden af TV’et midtfor. 
(f.eks. Samsung TV) 

DIGITAL MODTAGERBOKS & VÆLG SELV
Glenten sælger ikke digitale TV-bokse, men 
TV-bokse af denne type kan købes online eller 
hos en radio / TV forhandler.

NB*
Vælger man at købe en digital TV-boks, som 
skal kunne bruges til Vælg Selv, skal tv-boksen 
være af typen DVB-C/Mpeg4 og kunne håndte-
re programkort af kodningstype CONAX.  

FÅ BILLEDET FREM FØRSTE GANG
For at få Vælg Selv kanalerne frem på skærmen 
første gang, skal man indstille TV’et på en af de 
købte kanaler og afvente indlæsning, som kan 
tage op til 15 min. Vælg Selv kanalerne er marke-
ret med et $-tegn og starter fra kanalplads 100 
og opefter.  

HVORDAN SKAL KORTET VENDE I MODULET?
Kortet skal sættes ind i CA modulet som vist på 
billedet nedenfor. Kortet skubbes helt ind i modulet, 
som efterfølgende indsættes i CI slottet på dit TV.

Sådan indsættes kort i modulet

Foto af TV

HVAD SKAL JEG BRUGE?
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver et CA modul og 
programkort, som vist på billedet herunder. Det-
te købes hos Glenten. Engangsbeløb for: 
programkort kr. 130,- / CA modul kr. 300,- 

14
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VÆLG SELV
TAG UD OG GEM!

Glenten Vælg Selv tilkøb kræver CA modul og programkort. 

Se større udgave på
https://www.glenten.dk/vaelg-selvVælg selv produkter kan tilkøbes fra Grundpakken.

* Der tages forbehold for ændringer.* Gældende fra 1. april 2022.
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PHILIPS:
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, 
ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt
værdierne som beskrevet i toppen af siden. –
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok.  
For at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til: 
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanalop-
datering: Vælg fra.

SAMSUNG:
Samsung har operatørvalg, her vælger du
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal væl-
ge hurtigscan. Menu-indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”,
hvis TV’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234
eller 0000.

SONY:
Tryk menu.
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > 
Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Di-
gital programindstilling, vælg aut. programind-
stilling. > Vil du.. Ja – Kabel TV – Hurtig scanning 
– Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel: 1 
– Start.

LG:
Tryk menu.
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.

TIP!
Pixelerer dit TV-billede, selvom dit TV signal
er ok? Chromecast kan være årsagen!
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra
TV’et eller prøv at montere Chromecast’en
med den medfølgende HDMI forlænger.
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få
TV-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

PHILIPS:  
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstal-
ler, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt 
værdierne som beskrevet i toppen af siden. – 
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok. For 
at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til:   
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanal-
opdatering: Vælg fra. 

SAMSUNG:  
Samsung har operatørvalg, her vælger du 
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal vælge 
hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at 
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”, 
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234 
eller 0000. 

SONY: 
Tryk menu. 
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg
digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital
programindstilling, vælg aut. programindstilling.  >
Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens,
manuel: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.

LG: 
Tryk menu.   

gnillitsdni -leunaM > gnintæspO > regnillitsdnI>
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.

TIP! 
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal  
er ok?  Chromecast kan være årsagen! 
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra 
tv'et eller prøv at  montere Chromecast’en  
med den medfølgende HDMI forlænger. 
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få  
tv-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

BENYT NEDENSTÅENDE VÆRDIER VED DIGITAL KANALSØGNING

Indtast værdierne i indstilling for digital kanalsøgning på dit TV 

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier: 
Frekvens: 434.000 kHz
Symbolrate / Hastighed: 6875
QAM / Modulation: 256
Netværks ID: 1  (Indtast 00001 )
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GUIDE 
WEB-TV

OPSÆTNING AF WEB-TV / SPØRGSMÅL & SVAR

STREAMINGTJENESTE  
PÅ FLERE AF DINE ENHEDER! 
Du kan nu benytte Glentens nye streamingtjene-
ste Glenten TV på endnu flere af dine enheder.  
Glenten TV kan nu benyttes på IOS (IPad / 
IPhone), tvOS (Apple TV) samt Android (Mobil / 
Tablet) og Android TV/boks inkl. den nye Chro-
mecast med Google TV.  
Du kan have op til 5 enheder registreret til Glen-
ten TV og 2 enheder kan streame samtidig.  
Disse tekniske begrænsninger er krav fra rettig-
hedshaverne. 

GLENTEN TV APP´EN KAN DOWNLOADES OG INSTALLERES  
PÅ FØLGENDE ENHEDER. 
• Mobil og tablet med IOS eller Android system.
• TV med indbygget Android system.
• Android TV bokse.
• Apple TV.
• Chromecast med Google TV

INSTALLATION PÅ DEN NYE GOOGLE CHROMECAST MED GOOGLE TV
• Du skal være logget ind på den enhed, du ønsker at installere app´en på, og du skal være logget ind 

på din Google konto i browseren.
• Åben browser og gå til https://play.google.com/store og søg på Glenten TV.
• Vælg den enhed du vil installere app´en på. (I dette tilfælde din Google Chromecast med Google TV).
• Installer app´en.

NYTTIGE FUNKTIONER I DEN NYE WEB-TV TJENESTE
• I app’en på IOS og Android kan man nu lave sin egen kanalrækkefølge ved at holde fingeren på en 

kanal, indtil den jingler, og herefter trække den til den ønskede placering.
• Swipe op og ned for at skifte kanal
• For at se fuld programomtale kan man holde fingeren på en kanal under guiden.
• I den nye web-tv-tjeneste er der 8 dages catch-up, hvor der tidligere kun har været op til 48 timer.

Glenten TV er understøttet i Google Chrome, 
Safari, Firefox og Edge. 

SE GLENTEN TV PÅ DIT TV    
Hvis du ønsker at se Glenten TV på dit fjernsyn, 
kan du gøre det på nedenstående måder.   
 
CAST TIL DIT TV    
Cast til TV med indbygget Chromecast eller til 
en Google Chromecast enhed.

VELKOMMEN TIL MIT GLENTEN

Klik på Streaming/Glenten TV

BESTIL/SKIFT INTERNET

SKIFT TV PAKKE

AUTOMATISK KORTBEHANDLING
FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

VEJLEDNING TIL AKTIVERING AF WEB-TV 
Web-TV aktiveres via glentens selvbetjening her: https://selvbetjening.glenten.dk/

FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

Du har ikke aktiveret Web-TV

Indtast selvvalgt adgangskode for din 
Web-TV konto i feltet: Adgangskode og 
tryk knappen ”aktiver Webtv” eller ”Gem” 
hvis du er ved at skifte adgangskoder.

Brugernavn:
Brugernavn til Glenten TV er dit medlemsnr.

Adgangskode:
Indtast selvvalgt kode til Glenten TV.

Når du har indtastet selvvalgt kode og klikket på AKTIVER 
WEBTV er du klar til at logge ind på din Glenten TV app på 
dine enheder med dit medlemsnr. og din selvvalgte kode.

AKTIVER WEB-TV
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HVAD LAVER EN REPRÆSENTANT?
En repræsentant har en række opgaver, der 
primært løftes på de to halvårlige repræsen-
tantskabsmøder. Som repræsentant kan du 
forvente ca. en times forberedelsestid pr. 
møde, og møderne foregår om aftenen med 
spisning forud for mødet. På møderne er der 
ofte nyttige/informative foredrag om rele-
vante emner for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet rådgiver Glentens be-
styrelse i vigtige spørgsmål. Bestyrelsen skal 
forelægge alle vigtige sager for repræsen-
tantskabet.

Meningen med repræsentantskabsmøderne 
er, at der skal diskuteres, spredes erfarin-
ger og viden om, hvad der sker i de enkel-
te repræsentantskabsområder. Bl.a. på den 
måde kan der tages forsvarlig hånd om Glen-
tens udvikling i den stigende konkurrence fra 
kommercielle internet- og TV-udbydere.

Det fremgår bl.a. af Glentens strategi: ”Glen-
ten er afhængig af en aktiv indsats fra re-
præsentantskabet, bestyrelsen og de ansat-
te for at opnå strategimålene.”

Som repræsentant forventes du at være am-
bassadør for Glenten og for Glentens akti-
viteter. Du er naturligvis også i dialog med 
medlemmerne i dit område og besvarer 
henvendelser, du får fra medlemmerne, eller 
henviser dem til Glentens kontor.

Glentens nuværende repræsentantskab be-
står af 39 medlemmer. De er valgt i 2018, alt 
efter hvilket område de bor i.
Områdeopdelingen kan du se på 
www.glenten.dk/område

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE 
- STIL OP TIL GLENTENS REPRÆSENTANT-
SKABSVALG 2022 

Repræsentantskabet skal afspejle Glentens 
medlemsskare. 

Derfor opfordrer vi alle medlemmer, der 
brænder for at påvirke Glenten konstruktivt, 
til at stille op. 

Så har du lyst til at få politisk indflydelse på, 
hvordan rammerne fastsættes for Glenten, 

eller har du spændende idéer, som du bræn-
der for at dele ud af, så stil op som kandidat 
til Glentens repræsentantskabsvalg 2022.

Bliver du valgt, får du indsigt og indflydelse 
på Glentens overordnede, politiske beslut-
ninger. Du vil være med til at skabe vores 
profil og sikre, at medlemmerne får de bedst 
mulige tilbud.

Der er et enkelt formelt opstillingskriterie, du 
skal opfylde: Senest den 5. november 2022, 
skal du være medlem af Glenten.

SÅDAN STILLER DU OP TIL REPRÆSEN-
TANTSKABSVALG 2022
Som aktivt medlem pr. 5. november 2022 af 
Glenten, kan du stille op som kandidat til re-
præsentantskabsvalg 2022.

Dit kandidatur til valget skal være meddelt 
senest d. 31. oktober 2022 kl. 12.00 på en 
af følgende måder:

1.  Gå ind på www.glenten.dk/opstillingssite 
udfyld skemaet og tryk ”send”. Du vil her-
efter få en kvittering for modtagelsen.

2. Kom på Glentens kontor i åbningstiden 
og få stillet en PC til rådighed til at udfyl-
de skemaet på www.glenten.dk/opstil-
lingssite 

3. Giv fuldmagt til et familiemedlem eller en 
bekendt til at udfylde skemaet på måder-
ne, der er nævnt i pkt. 1 eller pkt. 2. Fuld-
magten kan du hente på www.glenten.
dk/fuldmagt

SÅDAN FORLØBER REPRÆSENTANT-
SKABSVALG 2022
Du kan se valgkalender for repræsentant-
skabsvalg 2022 på 
www.glenten.dk/valgkalender  

Efter opstillingsfristens udløb d. 31. oktober 
2022, kl. 12.00, sendes der umiddelbart her-
efter information på mail eller pr. post til alle 
de medlemmer, der bor i et område, hvor der 
skal være kampvalg – dvs. at der er flere op-
stillede kandidater, end der er behov for i det 
pågældende område jvf. vedtægterne. 
Der vil i områder med kampvalg, blive infor-
meret om, hvordan man afgiver sin stemme. 
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STEMMEPERIODEN LØBER FRA 
D. 5. NOVEMBER 2022 KL. 12.00 
– D. 19. NOVEMBER 2022 KL. 12.00. 

Der er både mulighed for at brevstemme el-
ler stemme elektronisk på www.glenten.dk/
valg eller ved personligt fremmøde på Glen-
tens kontor på Vagtelvej 1 i åbningstiden. 

Hvert medlem får tilsendt en individuel stem-
mekode til brug for at stemme elektronisk via 
Glentens hjemmeside. 

Stemmen skal være Glenten i hænde senest 
lørdag d. 19. november 2022 kl. 12.00. 

Mandag, d. 21. november 2022 får repræ-
sentantskabskandidater direkte besked om 
hvorvidt de er valgt eller ej. 

Onsdag d. 30. november 2022 fratræder det 
siddende repræsentantskab. 

Torsdag d. 1. december 2022 tiltræder det 
nye repræsentantskab frem til d. 30. novem-
ber 2026. 

Valgresultatet offentliggøres på 
www.glenten.dk/valgresultat,  Facebook, 
infokanal og i nyhedsbrev.

MERE OM REPRÆSENTANTENS ROLLE 
På www.glenten.dk/spmsvar kan du læse 
spørgsmål/svar om repræsentantskabsvalget.

Også i Glentens vedtægter kan du læse mere 
om repræsentantens rolle. 

Her er et uddrag af Glentens vedtægter: 

§ 13. REPRÆSENTANTSKABET 
Repræsentantskabets formål er at rådgive 
bestyrelsen i spørgsmål, der foreligger re-
præsentantskabet. 

STK. 2. 
Repræsentantskabet afholder møde mindst 
2 gange årlig, som består af bestyrelsens 
medlemmer samt repræsentanter for Glen-
tevejs Antennelaug. 

STK. 3. 
Alle vigtige sager skal bestyrelsen forelægge 
repræsentantskabet. 

STK. 4. 
Områdernes opdeling og ændring fastsæt-
tes af bestyrelsen efter udtalelse fra repræ-
sentantskabet. 

STK. 5. 
Bestyrelsen kan indenfor valgperioden udvi-
de repræsentantskabet. 
Områderne er selvsupplerende indenfor valg- 
perioden. 

§ 14. VALG AF REPRÆSENTANTSKABET 
Områderepræsentanterne vælges af, og 
blandt de, indenfor vedkommende områder, 
boende medlemmer. Hvert område vælger 
1 repræsentant for hver påbegyndt antal af 
400 tilsluttede. 

STK. 2. 
Bestyrelsen tager initiativ til og er ansvar-
lig for afholdelse af valg til repræsentant-
skabet hvert 4. år i oktober kvartal inden 1. 
december. 

STK. 3. 
Valg finder sted i lige år. 
Valgene finder sted i overensstemmelse med 
en plan godkendt af repræsentantskabet.  
Repræsentantskabets valgperiode er 4 år 
regnet fra d. 1. december til d. 30. november. 

STK. 4. 
Bestyrelsens formand er tillige formand for 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
fastlægger selv sin forretningsorden.

VALG 
2022



RETURNERING AF MODEM OG STRØMFORSYNING HELE DØGNET
I postkasserne på adressen: 
Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

HUSK: at modem og strømforsyning skal returneres  
(på nogle modeller består strømforsyningen af 2 dele) 
HUSK: at vedlægge navn og adresse
Moden og strømforsyning MÅ IKKE stilles ved siden 
af postkasserne, som er placeret ved Glentens 
hovedindgang.
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VIGTIGT KUN AT TILMELDE SIG ÉN BETA-
LINGSFORM

Som medlem af Glenten kan du tilmelde dig 
forskellige automatiske betalingsmetoder, så du 
undgår faktureringsgebyr på kr. 50,-.

DU KAN VÆLGE ÉN AF FØLGENDE BE-
TALINGSMULIGHEDER TIL BETALING AF 
KVARTALSFAKTURAEN

• Fakturering pr. e-mail (ingen gebyr) – vi sender 
regning til dig pr. mail - du sørger selv for at  
betale rettidigt.

• Automatisk kortbetaling kun med Visa Dankort 
(ingen gebyr) – du opretter automatisk kortbe-
taling på Mit Glenten - dermed trækkes belø-
bet automatisk.

• PBS aftale (gebyr på kr. 7,-) – du opretter selv 
PBS aftale i din bank eller på ”Tilmeld PBS” på 
www.glenten.dk - dermed trækkes beløbet 
automatisk.

Vi oplever, at nogle medlemmer tilmelder sig 
flere betalingsmetoder, hvilket skaber forvirring  
for de pågældende medlemmer. 
 
Det er altid den seneste betalingsmetode, som 
du har tilmeldt dig, der er gældende.
Det er derfor vigtigt, at du går ind på selvbetje-
ningen Mit Glenten og tilmelder dig den beta-
lingsform, du foretrækker og afmelder de andre, 
du eventuelt er tilmeldt.

RETTIDIG BETALING ER PÅ EGET ANSVAR

Det er dit eget ansvar, at dine regninger bliver 
betalt til tiden, også selvom du ikke modtager en 
regning fra Glenten. 
Vi oplever desværre, at vores breve enten ikke 
bliver leveret til tiden eller bortkommer i posten, 
så hvis du ikke modtager en regning fra Glenten, 
må du rykke Glenten for regningen, og derved 
sikre at den bliver betalt rettidig. 

Det samme er gældende, hvis din betaling, af den 
ene eller anden grund, bliver afvist af banken.

Du kan altid se din faktura på Mit Glenten.

BETALING PÅ GLENTENS KONTOR 
Ønsker du at betale en regning her på kontoret, 
tager vi imod Visa Dankort, Mastercard, Google 
Pay, Apple Pay og kontant betaling. 
Vi forventer at kunne tilbyde samme betalings-
muligheder på Mit Glenten inden det nye år.

DU KAN FLYTTE DIT ABONNEMENT MED, 
TIL EN ANDEN ADRESSE

Vidste du, at du, mod et gebyr, kan flytte dit 
abonnement med, hvis du flytter til en anden 
adresse, hvor Glenten leverer signal?

Kontakt os for at få oplyst, om vi dækker din nye 
adresse.

OMBYTNING AF MODEM 
Nye standarder gør, at alle gamle udgåede 
kabelmodem skal ombyttes. Hvis du har et 
af vores gamle modems, vil vi bede dig om  
at tage det med under armen og aflevere det 
på Glentens kontor og få et nyt modem ud-
leveret. 

HUSK! at medbringe både modem og 
strømforsyning.
På vores hjemmeside kan du se, om du har 
et modem, som skal ombyttes. 

Læs mere her: https://www.glenten.dk/
Udgaaet-kabelmodem

OPSLAGSTAVLEN
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TV-PAKKEPRISER 2022

GRUNDPAKKE: 
MELLEMPAKKE:
FULDPAKKE:

KR. 139,-/MD. 
KR. 449,-/MD. 
KR. 639,-/MD. 

GLEMT KODE 
TIL SELVBETJENINGSPORTALEN? 

Hvis du har glemt din kode til Mit Glenten, skal du trykke på ”Glemt kode”, og du vil herefter 
få tilsendt link til at nulstille og lave din nye kode. 
Vær opmærksom på at du bruger den e-mail, som vi har registreret.

OPSLAGSTAVLEN

GRUNDPAKKE:

139,-
kr./md.

MELLEMPAKKE:

449,-
kr./md.

FULDPAKKE

639,-
kr./md.

GLENTEN TV  
– GRATIS 

STREAMINGTJENESTE  
TIL DIG 

læs mere på side 13

KOLLEGA PÅ BARSEL ❤ ❤ ❤

Hos Glenten har vi sendt vores søde kollega på barsel, så hun kan 
passe på den lille guldklump derhjemme.

Måske er det Glentens fremtidige medarbejder, vi netop har fået for-
nøjelsen af at møde.

En sød, frisk og dejlig dreng.

Heldigvis er resten af Glentens personale klar til at tage over på ar-
bejdsopgaverne, imens hun er på barsel, så du som medlem, fortsat 
kan komme ned og få hjælp til de spørgsmål, der kan opstå.
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Mobiltelefoni

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
DATA

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI TALE
TIL GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

8
TIMERS

TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

8
GB DATA
8GB I EU 

FRI
TALE

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

25
GB DATA
12GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.

Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
ROAMING

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI
TALE TIL 
GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

6
TIMES
TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

6
GB DATA

I DK & EU

10
TIMERS

TALETID

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

20
GB DATA

HERAF 8 GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.

Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
ROAMING

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI
TALE TIL 
GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

6
TIMES
TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

6
GB DATA

I DK & EU

10
TIMERS

TALETID

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

20
GB DATA

HERAF 8 GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.



Vi tør godt sige, vi har en løsning, som dækker 
dit behov. 

Vi har nemlig tre hastigheder, som alle tre kan 
dække flere forskellige behov, f.eks.:
• Stor familie, med flere som streamer  

samtidig  
• Online gaming 
• Hjemmearbejdsplads 
• Surfing på internettet 
• Enlig, som ikke deler forbindelsen med 

andre personer 
• Downloade og uploade filer
• Sociale medier og e-mail 

Der kan være mange forskellige behov, og det kan 
være svært at finde rundt i, hvilken hastighed man 
skal vælge. Her kan vi hjælpe og guide dig – inden 
du vælger hastighed!

MEN skulle du have valgt en hastighed, som du 
pludselig ikke mener, dækker dit behov. Så kan du 
altid nemt og helt gratis skifte mellem vores hastig-
heder. Hvis du gør det via selvbetjeningssiden Mit 
Glenten, virker det med det samme, efter du har 
genstartet dit modem. 

På https://www.glenten.dk/internet kan du læse 
mere om hvilken hastighed, du bør vælge, alt efter 
hvilket behov du har.

SKARPE INTERNETPRISER TIL DIG 
Vi er lokale, vi er stabile og vi er hurtige! Så står du og mangler en god internetforbindelse til en 
skarp pris, så står vi klar med løsningen til dig. 

GLENTEN LEVERER OG INSTALLERER  
– SÅ ER DU ONLINE. 
Vi sender en tekniker ud, som sørger for at sæt-
te et modem til i din bolig og sikrer, at det virker, 
som det skal. Har du spørgsmål vedr. tilslutning, er 
vores telefoniske support klar til at hjælpe dig og 
besvare dine spørgsmål. Vores support har åbent 
på telefonen til kl. 20:00 på hverdage og mellem kl. 
10:00 til 14:00 i weekenden og helligdage. 

VIL DU HAVE INTERNET UDEN EN TV-PAKKE? 
VI HAR LØSNINGEN! 
SÅ SKAL DU BLOT BESTILLE INTERNET ONLY. 
Flere og flere benytter sig af streamingtjenester og 
ønsker derfor ikke en TV-pakke. Vi har selvfølgelig 
også en løsning, som dækker dette behov. Vi tilby-
der nemlig Internet Only – som er internet uden TV. 

Når man vælger Internet Only, opkræves der et 
medlemskontingent til gældende dagspriser. Den-
ne pris kommer oven i de tre internetpriser. 

Hvis du er én af dem, som har brug for denne løs-
ning, og du i dag modtager en TV-pakke fra Glen-
ten, skal du foretage et pakkeskift til Internet Only 
på Mit Glenten. Vær opmærksom på, at det koster 
kr. 300,- at foretage et pakkeskifte, da der skal en 
tekniker ud for at skifte et filter i Glentens skab. 

SKARPE 
INTERNET-

PRISER 
TIL DIG!

100
200 
1.000 

kr. 139,-/md. 
kr. 199,-/md. 
kr. 249,-/md.

Mbit til 
Mbit til 
Mbit til 

NU KAN DU NEMLIG FÅ:
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Mobiltelefoni

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
DATA

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI TALE
TIL GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

8
TIMERS

TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

8
GB DATA
8GB I EU 

FRI
TALE

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

25
GB DATA
12GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.



IT-KRIMINALITET
Artikel af Jens E. Hummelmose, www.recordere.dk

Mange danskere bliver fortsat lokket til at udlevere oplysninger ved nethandel, selvom 
it-kriminaliteten og særligt misbrug af betalingskort er faldende. Det viser en ny offerun-
dersøgelse. Det er derfor vigtigt, at danskerne bliver bedre til at beskytte sig mod krimi-
nalitet på nettet.

Omkring 157.000 danskere blev ofre for it-krimi-
nalitet i 2021. Året før var tallet 194.000, hvilket 
svarer til et fald på omkring 19 procent. Det viser 
netop offentliggjorte tal fra offerundersøgelsen 
’Udsathed for vold og andre former for kriminali-
tet’, som Justitsministeriet, Det Kriminalpræven-
tive Råd og Rigspolitiet har gennemført i samar-
bejde med Københavns Universitet.

“Det er meget positivt, at vi ser et fald i antallet 
af ofre, der udsættes for it-kriminalitet. Samme 
nedadgående tendens ser vi også i anmeldelser 
af it-kriminalitet til politiet. Samlet tyder det på, 
at der er tale om et reelt fald”, siger Helena Juul 
Kanafani, som er analytiker i Det Kriminalpræ-
ventive Råd.

Hun fortæller, at faldet skyldes en stor nedgang 
i ofre for misbrug af betalingskort. I januar 2021 
blev der indført to-faktor-godkendelse, så man 
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www.recordere.dk
Læs artiklen her:
https://www.recordere.dk/2022/04/over-150-000-danskere-er-ofre-for-it-kriminalitet/

skal bekræfte betalingen med to koder, når man 
handler online. Det har gjort det sværere for de 
it-kriminelle at misbruge betalingskort.

“Det tyder på, at forskellige tekniske løsninger 
kan hjælpe os rigtig godt på vej og gøre det 
sværere for de kriminelle. Men vi kan desværre 
se, at mange stadig bliver snydt, når de handler 
på nettet og bliver lokket til at udlevere deres 
oplysninger gennem fx phishing”, siger Helena 
Juul Kanafani.

Hun opfordrer derfor borgerne til fortsat at se 
sig godt for, når de handler på nettet.

“De kriminelle forsøger dagligt at lokke oplysnin-
ger ud af os, så man skal hele tiden være op-
mærksom og aldrig udlevere sine kortoplysnin-
ger til andre eller trykke på links, man ikke stoler 
på”, siger Helena Juul Kanafani.



NU KAN DU BEDE GOOGLE SLETTE ALT OM DIG 
Artikel af Lars Ladingkær, www.recordere.dk

Google udvider nu muligheden for at skjule personoplysninger fra søgningerne
Det er flere år siden at Google åbnede op for at enkeltpersoner kan ansøge om at få visse data om 
dem selv skjult fra søgetjenesten. Nu udvider søgegiganten så ordningen, det skriver tek.no
Nu bliver det muligt at ansøge om at få skjult oplysninger som e-mail, telefon, fysisk adresse, samt 
lækkede adgangskoder og brugernavne.

FORSVINDER IKKE FRA INTERNETTET
Google opfordrer alle, der ønsker personlige op-
lysninger fjernet fra deres søgeresultater, til altid 
at sende en anmodning til det websted, der ud-
gav dem først.

Søgemaskinen kan nemlig ikke slette websider, 
kun skjule resultaterne derfra. Så det er altid 
bedst at få kilden til at slette, hvorefter det også 
forsvinder fra Google indenfor få dage.

Google påpeger også at selvom de skjuler per-
sondata og billeder, så vil samme være søgbart 
hos andre søgetjenester som Bing, Qwant, Ya-
hoo og DuckDuckGo.

Det præciseres også at anmodning om sletning 
fra Google er en ansøgning som vil blive gen-
nemgået manuelt. Hvis det man ønsker slettet 
f.eks. er offentliggjort i medier, eller via statsli-
ge hjemmesider og registre, så vil anmodningen 
ikke blive godkendt.
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SKEMA TIL ANSØGNING 

Find skemaet på:

support.google.com/websearch/troubleshooter/9685456?dark=1#ts=2889054%2C2889099

www.recordere.dk

Læs artiklen her:

www.recordere.dk/2022/04/nu-kan-du-bede-google-slette-alt-om-dig/

• CPR-nummer
• Kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail)
• Personlige medicinske dokumenter
• Brugernavn og adgangskode mistet (men ændres alligevel!)
• Billede af identifikationspapir fra staten
• Bankoplysninger (kontonummer og kreditkortoplysninger)
• Billede af håndskrevet underskrift
• Billede af person under 18 år
• Intime billeder taget uden samtykke
• ”Deepfakes”, billeder som er forfalsket til at ligne dig

Hele listen af data og billeder som man nu kan bede Google om at udelukke fra søgeresultaterne er:
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TILMELD GLENTENS NYHEDSBREV...

... og hold dig opdateret på hvad der sker i foreningen. 
Du kan tilmelde dig her https://www.glenten.dk/Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, når det findes relevant. F.eks.: 

· Når der sker ændringer i programfladen
· Ved prisændringer
· Når der indkaldes til generalforsamling
· Når vi lancerer nye produkter
· Ved andre aktiviteter i foreningen, som er relevant for dig som medlem. 

NYHEDER FRA



GLENTENS GENERALFORSAMLING 2023

SÆT X I KALDEREN 
TORSDAG, DEN 2. MARTS 2023, KL. 19.00

 
ELEKTRONISK INDKALDELSE 

Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen til generalforsamlingen  
elektronisk, skal du blot tilmelde dig vores nyhedsbev på  

www.glenten.dk/nyhedsbrev. 

GENERALFORSAMLING 2023
Generalforsamlingen vil som sædvanligt også blive annonceret 

 på www.glenten.dk, på infokanalen, i Fyens Stiftstidende  
og i Ugeavisen Odense.
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Er du medlem af Glenten og har du en nabo, kollega eller ven, som 
endnu ikke har glæde af vores billige internet, men som har mulighed 
for at få det, så har du mulighed for at få 2 måneders gratis internet fra 
Glenten (gældende dagspris). 

Alt du skal gøre, er at gå ind på vores hjemmeside og udfylde bestil-
lingsformularen med dine egne og det nye medlems oplysninger på 
https://www.glenten.dk/skaf_et_nyt_medlem

SKAF ET NYT INTERNET MEDLEM 

- OG FÅ 2 MÅNEDERS GRATIS INTERNET



BOLIG & LIVSSTILSMESSEN I MARIENLYSTCENTRET

Glenten deltager på 
Bolig & Livsstilsmessen i Marienlystcentret.

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. marts 2023.

Vi glæder os rigtig meget til at få en snak med 
alle, der kommer forbi vores stand, uanset om 
man er medlem eller ej.
Glenten arrangerer en aktivitet, hvor de der del-
tager, er med i konkurrencen om fede præmier.
Vi har et hold af dygtige medarbejdere med 
på messen, som er klar til at svare på alle dine 
spørgsmål vedrørende dit abonnement eller dine 
produkter – selvfølgelig også hvis du har tekniske 
spørgsmål.
Vi glæder os meget til at se dig.

VIP INVITATION
Kom forbi Glentens kontor når vi nærmer os fe-
bruar 2023 og afhent jeres VIP INVITATION, så 
der er fri entre for 2 personer. 
Vi har 200 stk. liggende, så det er efter først 
til mølle-princippet.
    
Bolig & Livsstilsmessen er en messe, hvor du 
kan få inspiration til alt til boligen: nyt designkøk-
ken, bad-miljø, designmøbler, lamper og gardi-
ner, tag, vinduer og isoleringseksperter står klar 
med råd og vejledning.
Typehusfirmaer, banker og forsikringsspecialister 
kan vejlede nye boligejere.
Er du til italienske vine og delikatesser, eller vin-
rejser, kan du blive ført ind i et nyt univers.

Bolig & Livsstilsmessen bliver afholdt i Marien-
lystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C.

FRI ENTRE
FOR 2 PERS.

ENTREPRIS UDEN 
VIP INVITATION 

KR. 60,- PR. 
PERSON


