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

GLENTEN: 66 14 41 77

ADMINISTRATION  –  TAST  1
Spørgsmål vedrørende Glentens produkter 

og regningsspørgsmål.

TEKNIK / SUPPORT – TAST 2
Tekniske spørgsmål, fejlmeldning  

og internetsupport.

SKRIFTLIG HENVENDELSE:
info@glentenodense.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 anlægsfejl, der berører 2 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@glentenodense.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

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

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

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

Administrationen holder lukket  
fra den 22.12.2018 til og med den 01.01.2019

ADMINISTRATIONEN HOLDER JULE LUKKET:
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PERSONDATAFORORDNINGEN  
– HVORDAN GIK DET SÅ HOS GLENTEN?

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondata-
forordning i kraft. 
Den fik betydning for den måde Glenten 
håndterer medlemmernes persondata på, og 
dermed også den måde de daglige arbejds-
opgaver tilrettelægges på.

Få dage før forordningen trådte i kraft, kunne 
Glenten præsentere ny persondatapolitik, nye 
tv-aftalevilkår og nye internet-aftalevilkår, som er 
opdaterede i forhold til persondataforordningen.

Forud for det, er der sket kortlægning af hvilke 
persondata, der deles med hvilke samarbejds-
partnere. Der er indgået databehandleraftaler 
med 26 samarbejdspartnere, hvor det er aftalt 
hvordan de skal behandle og slette Glentens 
medlemmernes persondata. 

Dertil er der indgået tillægsaftaler til persona-
lets ansættelseskontrakter, så personalet ved 
hvordan og til hvilke formål persondata anven-
des og hvornår de slettes.

I Glentens bestyrelses forretningsorden er der 
tilføjet nye afsnit om behandling og sletning af 
persondata.

”Hos Glenten er der lagt vægt på at holde be-
nene solidt plantet i den fynske muld. Der var 
lagt vægt på at gå praktisk til værks og ikke 
blive revet med af den persondata-hysteri, 
man kunne opleve nogle steder i pressen. Hos 
nogle virksomheder, var der efter min opfattel-
se gået år 2000-hysteri i den”, siger direktør i 
Glenten Lars J. Knudsen. 

DET SLUTTER SLET IKKE HER
Arbejdet med at implementere persondatafor-
ordningen hos Glenten (og i andre virksomhe-
der) kan man sammenligne med at bygge et 
hus. Når huset først er bygget, skal det holdes 
vedlige år efter år.

”Jeg tror, at i mange virksomheder er person-
dataprojektet stoppet den 25. maj 2018, men 
det stopper slet ikke. Hos Glenten overgår vi 
til en driftsfase. Det er i driftsfasen at det for 
alvor viser sig om forarbejdet er gjort godt 
nok, og dokumentation er nok det vigtigste 
element”, slutter Lars J. Knudsen.

Du kan læse mere om vores opdaterede vilkår 
og privatlivspolitik på  
www.glenten.dk/privatlivspolitik 
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TV-LICENSEN BLIVER TIL SKAT

“Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden 2019-2023. Den skal, 
blandt meget andet, styrke mangfoldigheden i det danske medielandskab og give kultur en mere 
fremtrædende plads. Danmarks Radio skal blive fokuseret som kulturinstitution, der kommer to nye 
public service-kanaler og tv-licensen bliver til skat”.

“Med afskaffelsen af licensen bliver det fremover billigere at være dansker.  
Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke 
længere betale licens”.
Sådan var udmeldingen fra Kulturministeriet i slutningen af juni måned i år. Men er det nu også 
rigtigt, at det bliver billigere at være dansker, når licensen afskaffes?

Det nye medieforlig betyder blandt meget  
andet, at licensen omlægges til skat. Men  
hvad betyder det for økonomien?

Det er delvist rigtigt, i hvert fald hvis der ses 
isoleret på hvad licensdelen af skatten kommer 
til at koste i fremtiden.

For med besparelserne på Danmarks Radio, 
en licensmoms der forsvinder og det forhold at 
licensen fordeles ud på alle skatteydere, gør at 
det for flertallet bliver billigere.

Medielicensen reduceres gradvist over 4 år fra 
2019 til 2022, samtidig med at skatteandelen til 
licenspuljen gradvist øges til den når 100% dér.

PRISEKSEMPLER
I marts 2018 regnede TV 2 Nyhederne på nogle 
eksempler:

I 2025 når licensen er skatteopkrævet, der ville 
licensen – hvis den altså havde fortsat dér – 
have kostet kr. 2.343 per husstand per år.

For et par vil der være en lille besparelse:
- Licens: 2.343 kr/år (fremskrevet til 2025).
- Skat: 2.177 kr/år.

Men for den enlige vil besparelsen være til at 
mærke:
- Licens: 2.343 kr/år (fremskrevet til 2025).
- Skat: 1.242 kr/år.
I 2018 koster medielicensen 2.527 kr/år for alle 
licensberettigede husstande.

Derudover kan pensionister, der vil være beret-
tiget til rabat, se frem til en besparelse på 558 
kr/år for enlige og 1.124/år for par.
 
HVEM VINDER  
OG TABER PÅ OMLÆGNINGEN?
Husstande med 3 eller flere voksne, der hver 
har en skattepligtig indkomst over personfra-
draget på p.t. kr. 40.000. De vil ende med at 
betale licens for 3, og det vil blive dyrere i skat 
end medielicensen for samme husstand ville 
have kostet.

Sortseere, der er skatteydere, vil også tabe.  
Nu tvinges de til at betale licens over skatten, 
så begrebet sortseer forsvinder også.

Der er ca. 112.000 husstande i Danmark med 3 
eller flere voksne beboere.  
Der er ca. 270.000 sortseere.

Derudover mister staten årligt omkring en milli-
ard kroner i indtægt fra licensmoms, penge som 
formentlig skal hentes ind på andre områder.

Det kan i sidste ende betyde at det reelt kun en 
enlige og pensionister der sparer på omlægnin-
gen af licens, fordi den forholdsvis lille besparel-
se, der er for par kan blive ædt op andre steder 
via kompenserende skatter og afgifter.
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Leder
Lars J. Knudsen
Direktør 



REPRÆSENTANTSKABSVALG 2018

HVAD ER GLENTENS REPRÆSENTANTSKAB, OG HVAD LAVER DET? 
Glentens nuværende Repræsentantskab består af 37 medlemmer, som er valgt i 2014.  
Repræsentantskabet arbejder konstruktivt som ambassadører for Glenten, og rådgiver Glentens  
bestyrelse i vigtige spørgsmål. Bestyrelsen skal forelægge alle vigtige sager for Repræsentantskabet.

Der er valg til Repræsentantskabet hvert fjerde år.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE  
- STIL OP TIL GLENTENS REPRÆSENTANTSKABSVALG 2018
Har du lyst til, at få direkte politisk indflydelse på, hvordan rammerne fastsættes for Glenten,  
eller har du spændende idéer, som du brænder for at dele ud af, så stil op som kandidat til Glentens 
repræsentantskabsvalg 2018. Bliver du valgt, får du indsigt og indflydelse på Glentens overordnede, 
politiske beslutninger. Du vil være med til at skabe vores profil og sikre, at medlemmerne får de bedst 
mulige tilbud.

Uanset om du er til gys, golf eller den grimme ælling fortalt af H.C. Andersen, så har Glenten en
TV-kanal til dig - takket være et aktivt Repræsentantskab.

SÅDAN STILLER DU OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALG 2018
Som aktivt medlem af Glenten, kan du stille op som kandidat til repræsentantskabsvalg 2018.

Dit kandidatur til valget skal være meddelt  
senest d. 29. oktober 2018 kl. 12.00 på en af følgende måder:

SÅDAN FORLØBER REPRÆSENTANTSKABSVALG 2018
Efter opstillingsfristens udløb d. 29. oktober, sendes der umiddelbart herefter information på mail eller 
pr. post til alle de medlemmer, der bor i et område med kampvalg – dvs. at der er flere opstillede kan-
didater, end der er behov for i det pågældende område.  
Der vil i dette brev/mail blive informeret om hvordan man afgiver sin stemme.
Du kan se områdelisten på www.glenten.dk/valg
Stemmeperioden løber fra d. 3. november kl. 12.00 – d. 17. november kl. 12.00

Der er både mulighed for at brevstemme eller stemme elektronisk på www.glenten.dk/valg, eller ved 
personligt fremmøde på Glentens kontor på Vagtelvej 1 i åbningstiden. Hvert medlem får tilsendt en 
individuel stemmekode til brug for at stemme elektronisk via Glentens hjemmeside.
Stemmen skal blot være Glenten i hænde senest d. 17. november kl. 12.00.

Mandag, den 19. november 2018 får repræsentantkabskandidater direkte besked om hvorvidt de er 
valgt eller ej. 
 
Søndag d. 30. november 2018 fratræder det siddende Repræsentantskab.
Mandag d. 1. december 2018 tiltræder det nye Repræsentantskab frem til d. 30. novem-
ber 2022.
Valgresultatet offentliggøres på www.glenten.dk/valg, infokanal og nyhedsbrev. 
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1. Skriv en mail til info@glentenodense.dk med oplysninger om navn, adresse og 
telefonnummer. Skriv ”Valg 2018” i emnefeltet

2. Aflevér eller send slippen nederst på siden til Glenten, Vagtelvej 1, 5000 Oden-
se C, så den er Glenten i hænde inden fristen ovenfor. Vær meget opmærksom 
på Post Nords omdelingstider.

3. Kom på Glentens kontor i åbningstiden og udfyld en blanket, og medtag identi-
fikation i form at kørekort eller sygesikringsbevis etc.



MERE OM REPRÆSENTANTENS ROLLE

I Glentens vedtægter, kan du læse mere om repræsentantens rolle.  
Her er et uddrag af Glentens vedtægter:

§ 13. REPRÆSENTANTSKABET
Repræsentantskabets formål er at rådgive be-
styrelsen i spørgsmål, den foreligger repræsen-
tantskabet.

STK. 2. Repræsentantskabet, der afholdes 
møde mindst 2 gange årlig, som består af 
bestyrelsens medlemmer samt repræsentanter 
for Glentevejs Antennelaug.

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

STK. 4. Områdernes opdeling og ændring 
fastsættes af bestyrelsen efter udtalelse fra 
repræsentantskabet.

STK. 5. Bestyrelsen kan indenfor valgperioden 
udvide 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 repræsen-
tant for hver påbegyndt antal af 400 tilsluttede.
 
STK. 2. Bestyrelsen tager initiativ til og er 
ansvarlig for afholdelse af valg til repræsetant-
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. Repræsen-
tantskabets valgperiode er 4 år regnet fra en 1. 
december til en 30. november.

STK. 4. Bestyrelsens formand er tillige for-
mand for repræsentantskabet. Repræsentant-
skabet fastlægger selv sin forretningsorden.
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SEND ELLER AFLEVÉR DENNE SLIP TIL GLENTEN 
Vagtelvej 1, 5000 Odense C

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR:

BY:

MAIL:

TELEFON NR.:

Jeg stiller op som kandidat til Glentens Repræsentantskab.



FØLG OS PÅ FACEBOOK

Har du set at Glenten er på Facebook? 
Det er vi fordi du er det! 

Eller i hvert fald er mange af vores medlemmer det. Vi vil gerne kunne møde vores medlemmer - 
der hvor de er, så det er så let som muligt at få information fra og komme i kontakt med Glenten.
Og hvad bruger vi så vores Facebook side til? Vi bruger den til alt muligt forskelligt. 
Vi informerer, hvis der er abonnementsændringer, kampagner, nyttige tips, fortæller om  
vores produkter, aktiviteter i foreningen, som er relevante for alle medlemmer osv. 
Og så holder vi af og til konkurrencer, med lækre gaver som er sponsoreret af forskellige 
lokale aktører.

Så skynd dig ind og følg med på Facebook:  
www.facebook.com/GlentenAntenne

Nu du er i gang, så kan du lige så godt også få vores nyhedsbrev, så du får besked direkte  
i din indbakke, når der er relevant information fra Glenten. Vi udsender kun nyhedsbreve, når 
vi har vigtig information – så bare rolig, du vil ikke blive bombarderet med mails fra Glenten.

Du tilmelder dig her www.glenten.dk/Nyhedsbrev
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ORIENTERING fra din forening 1/201422

klip her

Glentevejs Antennelaug
+ + + 24387 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

ORIENTERING fra din forening 1/201422

klip her

Glentevejs Antennelaug
+ + + 24387 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

SEND ELLER AFLEVÉR DENNE SLIP TIL GLENTEN 
Vagtelvej 1, 5000 Odense C



Pstttt!
Har du bredbånd fra Glenten, 
så kan du få fastnet- 
telefoni til fantastiske priser

Mest
populær

Vælg fx

Forbrugs-
afregnet
Basis pr. md.19,-

eller

Fri tale
Danmark
til danske fastnet-
og mobilnumre 

pr. md.79,-

Fri tale på fastnet og
mobil for kun 99,- pr. md.

til danske fastnet- og mobilnumre 

Mobil+ koster kun 79,- kr. pr. md.
inkl. fri tale og 300 MByte data.

Hvis du har et “Fri tale  Danmark” fastnetabonnement, 
så får du begge  abonnementer for kun 99,- kr. om 
måneden! 

Se flere abonnementer på: 
www.glenten.dk

Mere info: Tlf. 44404040 
service@evercall.dk · www.glenten.dk

Glenten-telefoni leveres af:

Billigt · Fleksibelt · Ukompliceret

Nyhed!
Erhvervsløsninger!

Har du en virksomhed? 

Så kan Glenten i samarbejde

med evercall tilbyde:

- telefoni,
- bredbånd
- omstillingsanlæg

med uovertruffen oppetid,

til priser fra kr. 295,- pr. md.

ekskl. moms  for en samlet løsning.

Ring 44400444 og hør nærmere

om din virksomheds muligheder. 

Med Mobil+ og Tandem så ringer både
fastnet og mobil-telefonen, og du
bestemmer selv, hvor du tager opkaldet!

Gør din
fastnet mobil!
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HURTIGT OG BILLIGT INTERNET
Glenten har den fornøjelse at kunne tilbyde noget af Odenses billigste internet, og du 
kan vælge mellem vores 2 hastigheder 50/10 Mbit til kr. 119,-/md. eller 100/20 Mbit til 
kr. 219,-/md.
Det er gratis at skifte mellem vores 2 hastigheder, og hvis du gør det på Mit Glenten, 
virker det med det samme, efter du har genstartet dit modem.

GLENTEN LEVERER OG  
INSTALLERER – SÅ ER DU ONLINE
Når du bestiller internet hos Glenten, kommer der altid en tekniker ud og installerer 
modemmet. Teknikeren sætter modemmet til i din bolig og sikrer at det virker. Derved 
er det rigtig nemt for dig at tilslutte din pc, smarttelefon, tv og/eller tablet til det trådløse 
netværk. Har du spørgsmål vedr. tilslutning, er vores telefoniske support klar til at be-
svare dine spørgsmål og guide dig igennem. Support har åbent til kl. 20 på hverdage 
samt kl. 10 til 14 i weekenden og helligdage.
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2 MÅNEDERS GRATIS INTERNET
Kender du én, der endnu ikke er medlem hos Glenten, som har mulighed for 
det? Måske en nabo eller et familiemedlem? Så har du mulighed for at få 2 mdrs. 
gratis internet fra Glenten, ved at gå ind og tilmelde dig og det nye medlem på 
www.glenten.dk/skaf_et_nyt_medlem
Har du endnu ikke selv internet men kun TV fra Glenten? Så finder vi en god flaske vin 
frem til dig, når du skaffer os et nyt medlem.

INTERNET ONLY  
– INTERNET UDEN TV
Hører du til dem der sjældent ser TV, men foretrækker at blive underholdt af diverse 
streamingtjenester? Så er Internet Only løsningen for dig. Her får du vores hurtige og 
billige internet uden samtidig at betale for en TV-pakke du aldrig bruger.
Ved Internet Only pålægges der kr. 125,-/kvartal i medlemskontingent, som normalvis 
indgår i prisen for TV.

Pr. md.

Pr. md.
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GLENTEN HAR SAT EN FÆLLES HJERTESTARTER OP
Hjertestarteren er sat op udvendigt ved indgangen til kontoret på bygningen på Vagtelvej

Glenten har, i forbindelse med en generel re-
vurdering af sikkerhed/arbejdsmiljø på arbejds-
pladsen, købt en hjertestarter, og har sat den 
op på kontorbygningen Vagtelvej 1 i Kochsga-
dekvarteret. 
Hjertestarteren hænger udendørs ved ind-
gangen til kontoret, og er derfor tilgængelig 
hele døgnet rundt. Før sad den indvendigt i 
kontorbygningen. Den er også registeret på 
hjertestarter.dk. Det betyder, at hvis man har 
Trygfondens hjertestarterapp, eller 112-app på 
mobiltelefonen, så vises man vej til de hjerte-
startere, som er registreret på hjertestarter.dk 

Baggrunden for at anskaffe hjertestarteren 
er, at chancen for at overleve et hjertestop er 
væsentlig større, hvis personen der rammes, 
modtager førstehjælp og stød fra en hjertestar-
ter hurtigst muligt, inden ambulancen når frem.

Med købet af hjertestarteren fulgte også et kur-
sus, og Glentens ansatte har nu fået gentaget 

uddannelsen i både livreddende førstehjælp,  
og i hvordan man bruger en hjertestarter.

Man kan dog også anvende en hjertestarter 
uden forudgående uddannelse. Når hjertestar-
teren tændes, guider en stemme brugeren 
gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis 
hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed 
ikke forhåndskendskab til hjertestarteren.

FLERE LIV KAN REDDES
- ”Vi er meget glade for, at hjertestarteren er 
sat op udvendigt for jo flere, der er tilgængelige 
for alle rundt i landet, jo større er chancen for, 
at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude”, 
siger Lars J. Knudsen fra Glenten.

Endnu er det kun cirka hver syvende, der 
overlever et hjertestop. Men i takt med, at der 
kommer flere og flere hjertestartere, vil flere liv 
kunne reddes.

Glentens nye hjertestarter er sat op ved indgangspartiet på Vagtelvej i Kochsgade-kvarteret.
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KONKURRENCE:  
VIND ET GAVEKORT TIL STORMS PAKHUS
Vi har gemt en glente et sted i bladet...

SÅDAN DELTAGER DU:
• Find glenten her i bladet

• Tag et billede og upload det til Facebook (eller send til marketing@glenten.dk hvis du IKKE 

har en Facebook profil)

• Skriv i kommentarfeltet på hvilken side du har fundet den

Alle medlemmer, som finder glenten, har 
mulighed for at vinde et gavekort til Storms 
Pakhus på kr. 500,-.

Hvis du finder glenten, skal du tage et 
billede af fuglen og uploade den til Face-
book opslaget, som bliver offentliggjort  
d. 11. 10. 2018 kl. 8.00. Skriv på hvilken 
side du har fundet den.
Har du ikke en Facebook profil, kan du  
sende billedet til marketing@glenten.dk  

Begge måder er lige gyldige, dog opfordrer 
vi til at deltage på Facebook, hvis der er  
mulighed for det.

Så find dit skarpeste glente-blik frem og  
find glenten i bladet. Og nej, det tæller ikke  
at tage at billede af fuglen på denne side.

Vinderen trækkes d. 22. oktober
Held og lykke!



HVILKEN HASTIGHED SKAL MIT INTERNET HAVE?
For 15 år siden var man fremme i skoene, hvis bare man havde et 56k modem…

I dag er det almindeligt at have en internetfor-
bindelse, der bogstaveligt talt er mindst 100 
gange hurtigere. Og det er naturligvis positivt 
for dig som forbruger. Men det gør det også 
svært at følge med og kende sit behov, hvilket 
kan være vidt forskelligt fra person til person.

For én person betyder det ikke så meget, hvis 
det tager lidt tid mens en side bliver indlæst, 
men for andre skal siden næsten være på 
skærmen, inden “Enter”-knappen er trykket 
helt ned.

Firkantet sagt, kan de fleste nøjes med 10 Mbit, 
hvis der kun er én person, der bruger forbin-
delsen – det er nok til at streame i HD-kvalitet 
og spille spil over nettet. Er I en familie på 4-5 
personer, hvor der ses/streames tv og video 
via nettet fra 2-3 enheder på samme tid, bør I 
hoppe op på 30 Mbit.

Streaming er oftest det, der sluger mest has-
tighed. Streaming i HD-kvalitet tager ca. 6-8 
Mbit og i 4K er det omkring 25-30 Mbit – vel at 
mærke pr. enhed, der gør det på samme tid.

Nedenfor er en mere detaljeret gennemgang 
af både forbrug, hvor du kan læse mere om 
eksempler på forskellige hastigheder, og hvilket 
forbrug de passer til.

2 MBIT
Det er meget svært at få bredbånd med kun 2 
Mbit – de laveste hastigheder, man finder man-
ge steder, er på 10 Mbit.

For en del kan 2 Mbit være en fin forbindelse, 
men man bør overveje, om man får mere ud af 
at give 20-30 kroner ekstra om måneden og få 
markant højere hastighed.

2 Mbit er dog en glimrende forbindelse, for dig 
der kun bruger nettet til at læse nyheder og 
surfe. Det er rigeligt til netbank, nyheder, mail 
og adgang til det offentlige.

Hvis du ser videoer, streamer musik eller down-
loader store filer, vil det dog være for langsom 
en forbindelse. Det kniber også lidt i hastighed, 
hvis du har flere computere online samtidig. 
 
Det kan faktisk godt gå an til basal surf med 
2-3 computere på samme tid, hvis man ikke er 
den utålmodige type foran computeren.

10 MBIT
Selv om du har et par computere på nettet sam-
tidig, bør du ikke opleve, at forbindelsen bliver 
langsom. 10 Mbit er ofte et meget godt valg, 
også hvis du har flere computere på nettet.

Det kan dog være svært at streame video fra to 
computere samtidig i god kvalitet – HD-kvalitet 
fra to computere på samme tid er i udgangs-
punktet ikke muligt.

Det vil være muligt at streame fra én computer, 
samtidig med du laver mindre aktiviteter fra 1-2 
andre. Med andre ord kan 10 Mbit faktisk ofte 
være et fint valg i den lille familie, hvis der ikke 
er for mange brugere med særlige krav. Er der 
flere i familien, der gerne vil kunne streame, 
downloade, ringe over nettet og lignende på 
samme tid, så bør man gå efter en hurtigere 
forbindelse.

20 MBIT
Det er ikke uden grund, at det er en linje de 
fleste udbydere satser på. Med 20 Mbit kan du 
nemlig gøre det meste på nettet. Det er også 
en glimrende hastighed, hvis du har op mod 
3-5 computere på nettet samtidig – heraf dog 
højest to, der streamer samtidig.

Forbindelsen er meget velegnet til familien, hvor 
både børn og voksne skal have adgang til net-
tet og kunne streame samtidig. Er der gang i en 
del computere, der streamer samtidig – altså 
mere end to – bør man dog søge mod hurtigere 
hastighed.

20 Mbit er altså for de folk, der har flere com-
putere online samtidig, og hvor flere har behov 
for en fin hastighed. Streamer man aldrig i fami-
lien kan man fint nøjes med 10 Mbit.

30 MBIT
30 Mbit vil du næppe opleve som langsom, og 
forbindelserne kan i udgangspunktet bruges til alt.

Dog kan upload-hastigheden (den der står 
efter “/”) af og til være ret lav. Det kan betyde, 
at det tager lang tid at lægge filer op på nettet, 
ligesom videosamtaler kan være et problem – 
særligt hvis det er noget flere benytter sig af 
samtidig. Derfor kan det være en god idé at 
sikre sig, at abonnementet har mindst 5 Mbit i 
upload, hvis du ofte bruger upload-hastigheden 
til de nævnte ting.
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30 Mbit er nok til, at der kan streames fra 3-4 
enheder i HD-kvalitet samtidig. Til gengæld 
er det kun nok til en enhed, der vil streame 
4K-kvalitet, da det tager omkring 25 Mbit.  
Øvrige aktiviteter tager typisk markant mindre 
end HD-streaming, og eksempelvis spil via 
net-forbindelsen tager i sig selv kun maksimalt 
2-3 Mbit.

50 MBIT
Det er også svært at få det fulde udbytte af en 
hastighed på 50 Mbit, og derfor kan de fleste 
nøjes med en langsommere linje.

50 Mbit er i enkelte områder muligt på kobber-
nettet, men 50 Mbit er mest udbredt på fiber-
net og via kabel-tv.

50 Mbit er nok til, at du kan streame HD-kvalitet 
fra 6-7 enheder på samme tid. 4K-kvalitet kræ-
ver omkring 25 Mbit, så du kan kun streame 
fra én enhed af gangen i 4K-kvalitet, men kan 
i så fald samtidig godt streame HD-kvalitet fra 
yderligere 2-3 enheder.

Spil over nettet og øvrig brug kræver generelt 
ikke lige så meget hastighed som streaming. 
Dermed vil du med 50 Mbit reelt aldrig komme 
i problemer med for lav hastighed som almin-
delig familie, medmindre du vil streame 4K-kva-
litet fra flere enheder samtidig. For de fleste 
kan lavere hastighed også være rigeligt, men 
omvendt er der en del gode priser via fiber- og 
kabel-tv udbydere, der slet ikke tilbyder lavere 
hastighed.

100 MBIT
100 Mbit er en ekstremt høj hastighed, der 
løser alt, en familie normalt har brug for. Du kan 
streame på livet løs – i HD-kvalitet fra omkring 
12-14 enheder på samme tid, og i 4K-kvalitet fra 
3 enheder på samme tid, hvilket tager omkring 
25 Mbit pr. enhed. Med fire enheder vil hastig-
heden formentlig blive presset.

Det er reelt kun, hvis du ligefrem har fire enhe-
der, der skal streame 4K-kvalitet samtidig, at 

der bliver problemer med hastigheden. I praksis 
er 100 Mbit langt mere end en selv krævende 
familie har brug for, så normalt kan det bedre 
betale sig set fra et forbruger- og økonomisk 
synspunkt at købe lavere hastighed.

Den høje hastighed gør dog naturligvis, at du 
kan hente filer ekstremt hurtigt fra nettet. Er du 
meget aktiv med at hente opdateringer til spil, 
nye spil, programmer og video, kan forbindel-
sen godt give mening.

Generelt bør du dog tilslutte dit udstyr via kabel 
i stedet for WIFI, da en del af hastigheden vil gå 
tabt, hvis du tilslutter det trådløst. Tilslutter du 
via WIFI bør du sikre dig, at det er et ordentligt 
signal, der sendes ud, og evt. opdatere med 
ordentligt trådløst udstyr. Omvendt kan mange 
også nøjes med den kvalitet, der følger med 
en ældre router, men det betyder, at du ikke 
udnytter hele hastigheden.

100 Mbit er generelt muligt i områder, hvor der 
enten er fiber eller kabel-tv og i meget sjældne 
tilfælde er det også muligt via kobbernettet, der 
er det mest udbredte.

Kilde: Bredbåndsmatch.dk
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GLENTEN VÆLG SELV

* Der tages forbehold for ændringer

* Der tages forbehold for ændringer
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GUIDE 
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
… Så nemt er det!

GLENTEN VÆLG SELV
Ud over 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 
midtersiderne 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 monteres CI slottet 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 skær-
men 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 
markeret med: $ 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 modu-
let som efterfølgende indsættes i tv’ets CI-Slot.

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. 
Dette købes hos Glenten. Engangsbeløb for: 
CA-modul 230,- kr. / Programkort 130,- kr.
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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. 
Netværks id: 1, frekvens 434000, Symbolrate: 
6875, QAM 64.  
 
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.   
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling 
> Indtast værdierne: Frekv. 434000 mHz, Sym-
bolhastighed: 6875, Modulation: QAM 64, 

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 og  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 pixilere.

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

DISSE TING, KAN STÅ I DIN TV- MENU:  
Digital indstilling – Konfig – Auto lagring – Manuel – Kabel – Hurtigscan.  
Find i menuerne, hvor du kan indtaste disse værdier:   
Frekvens: 434 mHz (434.000 kHz), QAM: 64, Symbolrate/Modulation: 6875, 
Netværks ID: 1 (00001)

Får du en til at hjælpe dig med at søge, så skriv det ned på et stykke papir, så du 
kan gøre det selv næste gang.

GUIDE 
DIGITAL SØGNING
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GUIDE
WEB-TV
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SÅDAN AKTIVERES WEB-TV (GPLAY)

Afspilles på PC (Chrome Browser), Mobil og Tablet.  
Hent GPLAY appen i Google Play Butik eller Appstore.

Log ind med email-adresse og samme kode som bruges til 
Mit Glenten. 

Aktiver Web-TV ved at klikke på: AKTIVER WEB-TV

MED ”HOME” MENES AT DU KAN SE TV2 WEB-TV, HVIS DU HAR 
EN TV-PAKKE OG INTERNETFORBINDELSE HOS GLENTEN.
Det vil sige at den enhed du ser TV2 Web-TV på, SKAL være 
koblet på Glenten’s internet.
Ønsker du at kunne tage TV2 med og se overalt, kan du tilkøbe 
TV2 OUT OF HOME.

TV2 - RETTIGHEDER - TV2 OUT OF HOME.
OBS!.. Forsøger du at se TV2 Web-TV via andre internetudby-
deres netværk eller via mobilnetværk (G3 eller 4G) UDEN tilkøb 
af TV2 Out Of Home, vil du få en meddelelse om forbindelses-
fejl: Server Response: 403 - og TV2 kan derfor ikke afspilles.

GPLAY / WEB - TV
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT TV2 WEB-TV ER BEGRÆNSET 
TIL HJEMME ”HOME”.

Du har ikke aktiveret Web TV

Web-TV (Gplay) aktiveres via MIT GLENTEN på Glentens hjemmeside www.glenten.dk

Har du glemt dit login, kan du trykke på: glemt kode og indtaste 
mobilnummer eller email-adresse. Derefter modtager du et link til 
nulstilling af adgangskode.

1.

KLIK PÅ MENUEN GPLAY/WEB-TV2.

4.

3.



FÅR DU MEST MOBILDATA OG TALETID FOR PENGENE? 
Udbuddet af mobilabonnementer er uoverskueligt, og der er penge at spare.

TAG DIN TV-PAKKE MED DIG OVERALT
Vidste du, at alle der har TV igennem Glenten, gratis kan benytte vores streamingtjeneste Gplay?

Sådan var overskriften i Forbrugerrådet Tænk 
Penges nyhedsmagasin i august måned 2018. 

Forbrugerrådet Tænk Penge har testet mobil-
telefoniabonnementer til 3 forskellige typer af 
forbrugere, og der blev testet henholdsvis 9,  
14 og 17 mobiltelefoniabonnementer.

Udbyderen (Greentel)  
som står bag Glenten Mobil, klarede sig fint i 
testen: Billigt mobiltelefoniabonnement

Bedst i test ud af 9 testede abonnementer. 
Det er det abonnement, der svarer til 
Glenten Mobil Pakke 8 EU.

Med Gplay kan du tage de fleste af dine kanaler 
fra din TV-pakke med dig overalt i Danmark og 
EU (kræver trådløs internetforbindelse).

Derfor behøver du aldrig gå glip af Nyhederne 
eller dine yndlingsprogrammer, når du er på 
farten, i sommerhuset eller på ferie.

Gplay har en ”catch-up” funktion, så du kan gå 
op til 48 timer tilbage, hvis du skulle have mis-
set et program.

Du kan i husstanden have op til 5 forskellige en-
heder tilknyttet, eks. smartphone, tablet og pc. 
Skal der ske ændring i de registrerede enheder, 
kan det nemt ændres på Mit Glenten eller ved 
at skrive til support@glentenodense.dk 

Med Gplay kan der være 2 enheder ad gangen 
som streamer samtidigt.

1. FRI TALE
3.-bedst ud af 14 testede abonnementer. Det 
er det abonnement, der svarer til Glenten 
Mobil Pakke 10 EU. 

2. UBEGRÆNSET DATAFORBRUG
4.-bedst ud af 17 testede abonnementer. 
Dette abonnement har Glenten Mobil 
pt. ikke. 

Omtale og testresultater kan læses på  
https://taenk.dk/.  
Søg med: ”mobilabonnementet”. Man skal 
være medlem af Forbrugerrådet, eller købe 
bladet for at kunne læse hele artiklen. 

Hvordan kommer man i gang med Gplay?
Det er meget nemt at komme i gang med at 
bruge Gplay! Du kan bruge Gplay på din com-
puter, smartphone og tablet.

Sådan aktiverer du Gplay:
• Login på Mit Glenten
 
• Vælg fanen ”GPLAY / WEB-TV” aktivér Gplay

• Herefter kan du se Gplay via din browser: 
www.glenten.dk/Start-Web-TV

• For at se Gplay på smartphone eller tablet, 
skal du downloade appen i App Store eller 
Google Play

Dit Gplay login er det samme som til Mit Glenten.
Kender du ikke dit login til Mit Glenten og Gplay, 
kan du kontakte Glenten på info@glentenodense.dk 
og få hjælp til at komme i gang.
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JULEKALENDERSJOV  
I DECEMBER
Som medlem af Glenten, kan du lege 
med på www.glenten.dk i dagene  
1. – 24. december, hvor du dagligt kan 
åbne en låge i Glenten-julekalenderen.

Bag lågen gemmer der sig et spørgs-
mål, og svarer du rigtigt, har du mulig-
hed for at vinde dagens gave. Spørgs-
målene handler om Glenten.

Jo flere dage du svarer rigtigt, jo stør-
re mulighed har du for at vinde den 
store julegave, som vi udtrækker den 
24. december.

Der er mulighed for at vinde spænden-
de præmier, og hovedpræmien er der 
gjort rigtigt meget ud af.  
Glæd dig til 24 Glenten-julekalenderdage
- hold øje med www.glenten.dk 

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



COPENHAGEN FUTURE TV CONFERENCE 2018

En af de lokale årlige tilbagevendede begiven-
heder er Copenhagen Future TV Conference. 
Konferencens primære emne er at vise tidens 
aktuelle trends inden for medier, og hvordan TV 
markedet ser ud i Danmark. 

Netop i år var det 10. gang konferencen fandt 
sted hvilket også var temaet til det indleden-
de indlæg. Claus Bülow, som står for konfe-
rencen, fortalte om de emner som har været 
bragt gennem de sidste år. I de tidlige år gik 

debatten meget på valgfrihed kontra de store 
TV-pakker. Senere er streaming kommet til 
som supplement. I dag vil man tvinge de uden-
landske streaming giganter til at producere 
dansk indhold.

Et fast indlæg på konferencen er Wilke, som 
viser de aktuelle tal og udviklingen for dansker-
nes forbrug af traditionel TV. Det er en dag med 
mange tal og statistikker. Jeg vil her bringe 
nogle af de mest interessante.
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Selv om streaming er noget af det, der er i dag 
fylder meget hos os danskere, så har 85% af 
danskerne stadig en TV-pakke, hvilket dog er et 
fald på 8% siden 2015. Nogle andre tal som er in-
teressante at se på i 2018 er, at 30% er gået ned 
til en mindre TV-pakke, 4% får aldrig en TV-pakke 
– her tænkes på unge som flytter hjemmefra og 
ikke køber en TV-pakke. Til sidst er der så 9%, 
som helt vælger at opsige deres TV-pakke. De 
vigtigste årsager er, at man synes det er for dyrt 
og at der er for mange kanaler man ikke ser.

Et andet indlæg omhandlede, hvordan det 
nordiske marked for streaming efterhånden er 
mættet. Det er primært amerikanske aktører 
med amerikansk indhold, som har oversvøm-
met Norden og efterlader kun meget lidt plads 
til danske tjenester. Det vi så ser på de uden-
landske tjenester, er primært fiktion.

Et indlæg om mængden af indhold på stream-
ingtjenesterne i Danmark kunne fortælle, at der 
er rigtigt meget at vælge imellem. Hvis man 
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Artikel
Thomas Szücs
Bestyrelsesmedlem 

GLENTENS GENERALFORSAMLING 2019

SÆT X I KALENDEREN
TORSDAG, DEN 21. FEBRUAR 2019, KL. 19.00.

ELEKTRONISK INDKALDELSE

Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen til generalforsamlingen  
elektronisk, skal du blot tilmelde dig Glenten Nyhedsbrev på

www.glenten.dk/nyhedsbrev

GENERALFORSAMLING 2019

Vil som sædvanligt også blive annonceret på glenten.dk,  
på infokanalen, på tekst-tv, i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Odense. 

eksempelvis ser streaming 4 timer om dagen, 
vil det tage 300 år at nå at se det hele. Det 
samme tal for dansk indhold er 20 år. Og vi 
danskere kan godt lide at have meget at væl-
ge imellem. For faktisk har lidt over halvdelen 
af de danskere, som har en streamingtjeneste, 
mere end én.

Et andet emne, end statistikker, som blev 
præsenteret var Virtuel Reality. Det er tidlige-
re blevet forsøgt med store klodsede ’hjelme’ 
med skærme som man sætter på hovedet og 
som følger ens bevægelser.
 
Det menes nu, at de er blevet modne både 
kvalitets- og prismæssigt. Det betyder at vi 
inden længe vil se en del 360 graders under-
holdning, skabt specielt til dette omsluttende 
format, hvor man selv føler at være til stede. 
Jeg havde mulighed for at prøve en rum-tur 
med vores astronaut Andreas Mogensen, hvor 
jeg kunne kigge rundt i den rumkapsel, som 

han har fløjet i. En anden demo var B&O som 
ved hjælp af 360 graders koncertoplevelse vil 
vise deres produkter.

Det er helt naturligt at de sociale medier også 
vil tage Virtuel Reality til sig. Et eksempel kan 
være at mødes ’virtuelt’ med vennerne og have 
fælles oplevelser mens man sidder hjemme.
Jeg nævnte tidligere, at man gerne ser de store 
udenlandske streamingtjenester lave dansk 
indhold. Der var et indlæg fra Ole Christian 
Madsen, en dansk filminstruktør, som har pro-
duceret indhold for en af disse store ameri-
kanske tjenester. I modsætning til rene danske 
produktioner, så giver sådan en udenlandsk 
produktion helt nye muligheder, idet disse store 
spillere kommer med en helt anden kapital.

Ovenstående var de mest interessante emner, 
som blev præsenteret på Copenhagen Future 
Conference 2018. Det bliver spændende at se 
hvordan TV vil udvikle sig de næste 10 år.
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EN DAG SOM TEKNIKER…

Vi har bedt Glentens teknikere og vores  
servicepartner, Dansk Kabel TV – i det daglige 
kaldet DKTV - fortælle om deres arbejde i 
Glentens antenneanlæg. Det kan give vores 
medlemmer et indblik i, hvad der egentlig 
sker, når der arbejdes i anlægget.
Der er mange forskellige typer af opgaver i 
anlægget: Her er beskrevet nogle af de mest 
almindelige.

PAKKESKIFT/OMKOBLINGER
En tekniker er fast beskæftiget med at udføre 
pakkeskift rundt om i anlægget. Når et med-
lem ønsker at skifte TV-pakke, kræver det, at 
der foretages arbejde i det enkelte antenne-
skab, hvor medlemmet er tilsluttet.

NY-TILSLUTNINGER  
OG MODEMINSTALLATIONER
Tre til fire teknikere er beskæftiget med at 
udføre arbejdet med etablering af nye stik-
ledninger, når nye medlemmer ønsker at 
bliver tilsluttet Glentens anlæg. En ny-tilslut-
ning kræver ofte, at der skal graves i gaden 
(offentlig vej/fortov) og/eller på medlemmets 
egen matrikel. Gravning i gaden er Glentens 
ansvar, og nedgravning af kabel på egen 
grund skal medlemmet selv sørge for. 

Glenten får rigtig mange nye internet med-
lemmer. For at de får den bedste opstart, 
kommer der altid en tekniker ud til medlem-
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met og foretager installation af modem.  
Dette skal sikre, at alt er tilsluttet korrekt,  
så produktet virker efter hensigten fra dag 1. 

Vi oplever nogle gange, at stikledningen  
er defekt. I de tilfælde bliver det fejlmeldt  
til Glenten, som så sammen med DKTV sør-
ger for, at den bliver udskiftet, eller der bliver 
fremsendt tilbud på udskiftning alt  
efter ejerforhold. 

Det sker også, at der opdages en anlægsfejl 
i forbindelse med modemopsætning. Dette 
genererer automatisk en fejlsøgning i anlæg-
get, så fejlen bliver fundet og udbedret. 

FEJL-RETNING
Når et medlem oplever fejl på sit TV- eller 
internetsignal, skal medlemmet kontakte 
Glenten. Glenten opretter en ordre til DKTVs 
tekniker, hvorefter teknikeren besøger med-
lemmet for at afhjælpe fejlen. Eventuelle fejl 
kan både være i anlægget og/eller hos det 
enkelte medlem. 
Fejl i anlægget udbedres på Glentens reg-
ning, medmindre medlemmet bor i et områ-
de, hvor der er aftalt andet. Ved fejl i egen 
interne installation (eks. slidte kabler, dårlig 
fordeler og løse forbindelser), sker løsning  
af fejl på medlemmets egen regning. 

Stander skjult i hækken Reparation af stikledning

Sammenstyrtning på kabelrør Nedbrændt skab
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ANLÆGSFEJL OG STØJ
Overvågning af anlægget gør, at man proak-
tivt opdager en del anlægsfejl, som bliver ret-
tet, ofte inden medlemmerne selv bemærker 
dem. To teknikere fra DKTV er beskæftiget 
med denne opgave dagligt, i tæt samarbejde 
med Glentens folk. 

En del antenneskabe har mange år på bagen 
og er derfor naturligt nok ved at være rustne/
irrede. Nogle kan også være påkørte. Disse 
udskiftes efter behov. Desværre oplever vi 
også, at der til tider er udført hærværk på 
installationer som vægskabe i kældre i bolig-
blokke samt skabe, som står ved vejen.

ANLÆGSARBEJDER OG OPTIMERINGER
DKTV har 4 teknikere, som overvejende kører 
fast på at ombygge og optimere antenne-

anlægget. Der laves Ø-deling (opdeling af 
antenneanlægget i mindre områder) i stor 
stil, udskiftning af ældre dele som strømfiltre, 
fordelere, mellemkabler og stik mm. Dette er 
med til at sikre et meget mere stabilt og drifts-
sikkert anlæg til glæde for medlemmerne.

I 2018 har DKTV i samarbejde med Glentens 
tekniske afdeling udført ombygning af tre ud-
valgte områder (Øer). Her er alt beregnet på 
ny til 1,2Ghz (udvidelse af frekvensbåndet).
Det giver Glenten muligheder for at frem-
tidssikre, så man kan imødekomme et øget 
behov for bl.a. streaming.  
Alle aktive og passive komponenter i om-
råderne er blevet udskiftet samt en del  
skabe. Disse tre pilotområder skal danne 
grundlag for, hvordan resten af anlægget  
skal optimeres i de kommende år.



NOTER OG TANKER FRA EN TEKNIKER
Letbanen … der kommer løbende opgaver i for-
bindelse med anlæggelsen af Odenses nye let-
bane. Nogle opgaver er planlagte, og andre er 
akutte. Der må ikke ligge kabler tættere end 5 
m fra det kommende banelegeme. Det betyder, 
at mange af Glentens kabler skal flyttes. For 
det meste lægges der nye kabler, og det giver 
kun en kortvarig afbrydelse, idet der kobles om 
fra gamle til nye. 
 
Men det kan selvfølgelig ikke undgås, at  
kabler bliver gravet over ved et uheld. Her 
kan det tage lidt længere tid, før fejlen bliver 
opdaget, og en tekniker når frem og får 
udbedret skaden. Gravefolkene fra de for-
skellige entreprenører ser nogle gange lidt 
anstrengte ud, når jeg ankommer.  
Man åbner nølende døren til gravemaskinen 
og spørger: ”Hvad har vi nu ødelagt?”

Som tekniker er man motiveret af at finde 
årsagen til en eller anden teknisk fejl. Det er 
ofte en analytisk proces, som er med til at 
løse den eller de pågældende fejl. Glenten 
har et fremragende system til at overvåge in-
ternetmodem, som hedder Panther. Systemet 
kan tegne grafer for flere målbare parametre 
i forbindelse med et modems drift.  
I tilfælde af periodiske fejl (teknikere hader 
periodiske fejl, da de kan være  
svære at identificere) kan man ved at lede 
efter sammenfald i udsving i Panther-graferne 

for flere modem, indkredse og henholdsvis 
frikende dele af den infrastruktur, som ligger 
under fortovet. 
Således kan man nå frem til, at en periodisk fejl 
knytter sig til et par stik og en fordeler. Vi skifter 
så alle komponenter under mistanke. Det kan 
virke ødselt at udskifte for eksempel fem dele, 
hvoraf formodentlig kun én er defekt, men hen-
synet til driftssikkerhed er vigtigere.

Det vil nok overraske de fleste, hvor meget tid 
der går med at lede efter Glentens installatio-
ner. I dele af Glentens dækningsområde står 
der antenneskabe i baghaver, hvor vi helst ikke 
går ind uden tilladelse. Haver kan være låst af. 
Er der ingen hjemme, må vi gå igen med ufor-
rettet sag og efterlade en seddel i postkassen 
med en opfordring til at booke en tid. 

Andre steder findes anlægget i kældre, som er 
låst af. Vi har nøgler til disse steder, men det 
er ikke usædvanligt, at viceværten skifter låsen 
uden at tænke over, at vi skal have en ny nøgle. 
Endelig er der det udbredte problem, at en 
helt almindelig hæk bliver 10 cm tykkere hvert 
år. Stille og roligt forsvinder antenneskabe-
ne ind i hækkene. Der er eksempler på, at 
en hæk dækker hele den inderste række 
fortovsfliser, og der måtte klippes en tunnel 
i hækken på over en meter ind til antenne-
skabet. Det ser ikke pænt ud, men hvad skal 
man gøre? Der var en teknisk fejl i skabet, 
som berørte ca. 25 husstande.  
Før den analytiske fejlsøgning overhovedet 
kan begynde, skal man jo have adgang. 
Hvis der ikke kan skaffes adgang, kommer 
selv den mest drevne analytiker ingen vegne.

Arbejdet i et antenneanlæg er meget kom-
plekst. Der er masser af teknologi og ud-

styr, som skal arbejde sammen.
Vi på Glenten og vor servicepartner 

DKTV synes, det er spændende 
og nyder samarbejdet med 

medlemmerne.
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Et lykkeligt land
NRK’s nye dramaserie ’Lykkeland’ er historien om det norske olieeventyrs spæde start i 1970’erne.  
Fundet i Nordsøen forvandler med ét den grå fiskerby Stavanger til et sted, hvor mulighederne synes 
uendelige, og flere indbyggeres livsvilkår ændres radikalt. Ungdommen går en ny tid i møde, hvor 
velstanden, ligestillingen, velfærdsstaten og EF-kampe blomstrer i fuldt flor.

NABOLANDSKANALERNE.DK

FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

PREMIERE PÅ NRK1 I OKTOBER

Lykkeland

DANSKE UNDERTEKSTERDRAMA 8 EPISODER



STORE TV-OPLEVELSER TÆT PÅ DIG

Nabolandskanalerne har været eftertragtede 
lige siden de første tv-dage, hvor mange dan-
skere begyndte at se med ’ind over hækken’ 
til naboerne. I første omgang mest dem, som 
boede tæt på grænserne og havde en god 
antenne på taget. Men der gik ikke lang tid, 
før antenneforeningerne og høje antennemas-
ter begyndte at skyde op rundt om i landet, 
så endnu flere fik adgang til de mange gode 
dramaserier, krimier, dokumentarudsendelser, 
naturprogrammer mv. på Nabolandskanalerne. 
I dag kan alle heldigvis følge med.

GENVEJ TIL STØRRE FORSTÅELSE – 
SPROGLIGT, KULTURELT OG POLITISK
Udover at være garant for god kvalitet, så 
giver kanalerne os en direkte genvej til en 
større forståelse af, hvem det er, vi bor lige 
ved siden af. Hvor vi ligner hinanden, og hvor 
vi adskiller os – sprogligt, kulturelt, politisk og 
på mange andre områder. Det er en genvej  
og en værdi, vi har vænnet os til gennem 
mange år og næsten tager for givet.

Siden 2009 har en lang række kvalitetspro-
grammer på SVT1, SVT2, ARD, ZDF og NRK1 
haft danske undertekster. Det har gjort Na-
bolandskanalerne mere tilgængelige for alle 
– uanset om det er længe siden, man havde 
tysk i skolen, eller om det kniber med at fange 
alle nuancerne hos vores ’syngende’ norske 
og svenske broderfolk.

DET GODE NABOSKAB OG ET STÆRKT 
FÆLLESSKAB
Der er mange former for gode og berigende 
naboskaber. Det handler ikke nødvendigvis 
om at være enige om alting, men først og 
fremmest om at være åbne og blive inspireret 
af anderledes måder at gøre tingene på. Men 
det kræver selvfølgelig, at man kender sine 
naboer og overhovedet ved, hvad der foregår 
”inde ved siden af”.
Selvom grænserne har rykket sig gennem 
historien, har tyskerne, svenskerne og nord-
mændene været vores naboer i over tusinde 
år. Vi har meget til fælles med dem – meget 
mere end vi ofte tænker på i hverdagen. Det 

handler ikke bare om at dele en lang historie 
sammen, men også om at dele helt grundlæg-
gende kulturelle værdier og livssyn. Sprogligt 
har vi mest tilfælles med Norge og Sverige. 
Men det betyder ikke, at indflydelsen fra den 
store nabo mod syd har været mindre betyd-
ningsfuld – tag bare Reformationen, arbej-
derbevægelsen og juletræet, der alt sammen 
kommer fra Tyskland.

KVALITET FOR ENHVER SMAG
Både de nordiske lande og Tyskland har en 
lang tradition for at skabe medrivende dra-
matik i høj kvalitet. Det gælder i litteraturen 
og teaterkunsten, men i den grad også i den 
moderne dramaproduktion.

De historiske dramaserier, som SVT’s ’Vo-
res tid er nu’ og ARD’s ’Charité’ er oplagte 
eksempler på det. ’Vores tid er nu’ skildrer 
efterkrigstidens Stockholm, hvor vi følger den 
brogede familie Löwander og livet i deres re-
staurant, der byder på fremgang og nederlag, 
kærlighed, konflikter, svig og alt derimellem. 
’Charité’ er navnet på serien, der foregår i 
1800-tallets Berlin på det prestigefyldte univer-
sitetshospital med samme navn. Her følger vi 
de dygtigste og mest vovemodige læger og 
deres jagt på nye medicinske gennembrud i 
en tid med barske, og til tider, brutale forhold.

EN LANG TRADITION FOR KRIMI
Mange opfatter vores nordiske nabolande 
som meget regelrette og ordentlige. Men un-
der overfladen lurer dæmonerne – i hvert fald 
hvis man skal dømme ud fra den perlerække 
af krimier, der historisk er blevet produceret 
i Sverige og på det seneste også i Norge. 
Hvem kender ikke de svenske serier ’Beck’ 
eller ’Wallander’. Den tyske tradition for effek-
tive tv-krimier rækker endnu længere tilbage 
med ’Derrick’ og ’Der Alte’. Ingen kan dog slå 
’Tatort’, der ganske enkelt er verdens længste 
krimiserie, og som stadig leverer varen for 
millioner af seere hver uge.
Med årene er der løbet mange nye krimi-helte 
og – heltinder over skærmen på Nabolands-
kanalerne. Senest det umage makkerpar 
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I en tv-verden, som har vokset sig uoverskueligt stor med tilbud fra hele verden, giver Nabolandskana-
lerne god mening for mange danskere. Her kan man finde vedkommende tv af høj kvalitet. Der er ikke 
langt mellem de store tv-oplevelser, og så har en del af udsendelserne tilmed danske undertekster.



Rönning og Stilton i SVT’s ’Springfloden’, der 
handler om en ung kvindelig politiaspirant og 
en forhenværende efterforskningsleder, der 
sammen opklarer mordgåder med tråde til det 
svenske velfærdssystem. 

DYBDEGÅENDE DOKUMENTARER OG 
TILBAGELÆNEDE NATUROPLEVELSER
Kanalerne har ikke blot tradition for krimier, 
men også for dybdegående dokumentarer. 
Den norske evne til at tage dokumentaren til 
”the next level” slog allerede igennem i 1911 
med Roald Amundsens film om ekspeditionen 
til Sydpolen og i 1950 med Thor Heyerdahls 

ekspedition på tømmerflåden Kon-Tiki. Se-
nest har sansen for innovative dokumentarer 
bevæget sig fra de ekstreme ekspeditioner til 
den ekstreme hverdag – som fx den 134 timer 
lange slow-tv-udsendelse, der i realtid følger 
MS Nordnorge på Hurtigruten langs den nor-
ske vestkyst fra Bergen i sydvest til Kirkenes 
højt mod nord. 

Nabolandskanalerne byder på en rigdom af 
store tv-oplevelser og fungerer reelt som en 
forlængelse af danskernes adgang til public 
service-tv i høj kvalitet fra lande, der både i 
tanke og geografi ligger os ganske nær.
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SVT   l   Vores tid er nu    l   Foto: Johan Paulin

ARD   l   Forstadsfruer   l   Foto: Thomas Ramstorfer

Mammon   l   SVT   l   Foto: Glenn Meling ZDF   l   Helene Fischer - Weihnachten   l   Foto: Andreas Lander NRK   l   Hjemmebane   l   Foto: NRK

SVT   l   Midnatssol   l   Foto: Ulrika Malm ARD   l   Charité   l   Foto: Nik Konietzny

ARD   l   Die Akte General   l   Foto: Hardy Brackmann SVT   l   Inden vi dør   l   Foto: Peter Cederling

NRK   l   Skavlan   l   Foto: Monkberry AS NRK   l   Slow-tv på Hurtigruten   l   Foto: NRK ARD   l   Weissensee   l   Foto: Julia Terjung

KORT OM UNDERTEKSTERNE PÅ NABOLANDSKANALERNE

De danske undertekster er et initiativ, der er etableret i samarbejde mellem FDA, BL, You-
See, Stofa og Copydan Verdens TV. 
 
Det koster ca. én krone om måneden pr. husstand. For de penge kan du hver dag se en 
stor mængde kvalitetsprogrammer på Nabolandskanalerne med danske undertekster.
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Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
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BOLIG MAD DESIGN er en messe sprængfyldt med kvalitet, gode oplevelser 
og inspiration inden for livsstil og mode – til dig og din bolig. Vi har samlet en 
perlerække af nyheder og gode tilbud inden for mode, skønhed, mad, interiør, 
boligbyggeri – på ét sted. Du kan opleve ALT det lækre, der er med til at skabe 
stjernestunder i livet og i hjemmet.
 
Kom og få inspiration til at bygge nyt, renovere hus, forbedre haven og spare 
på energien i boligen. Bliv også bidt af ’Smagen af Danmark’, som byder på et 
overflødighedshorn af specialiteter og lækkerier. Du får unikke smagsprøver på 
udsøgt mad, vin og spiritus på Danmarks absolut lækreste messe.
 
Kom og lad dig inspirere!

Med venlig hilsen

Lasse Jørgensen  ·  InterComp Danmark

Adgangskort
2 voksne

Gældende for personer over 18 år.

Odense Congress Center 
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

26. - 28. oktober 2018                    

Åbningstider:
Fredag 13.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 17.00

FRI ADGANG TIL MESSEN  
– medbring dette adgangskort

Du inviteres af:
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     @boligmaddesign.dk

     boligmaddesign.dk

BOLIG MAD DESIGN er en messe sprængfyldt med kvalitet, gode oplevelser 
og inspiration inden for livsstil og mode – til dig og din bolig. Vi har samlet en 
perlerække af nyheder og gode tilbud inden for mode, skønhed, mad, interiør, 
boligbyggeri – på ét sted. Du kan opleve ALT det lækre, der er med til at skabe 
stjernestunder i livet og i hjemmet.
 
Kom og få inspiration til at bygge nyt, renovere hus, forbedre haven og spare 
på energien i boligen. Bliv også bidt af ’Smagen af Danmark’, som byder på et 
overflødighedshorn af specialiteter og lækkerier. Du får unikke smagsprøver på 
udsøgt mad, vin og spiritus på Danmarks absolut lækreste messe.
 
Kom og lad dig inspirere!

Med venlig hilsen

Lasse Jørgensen  ·  InterComp Danmark

Adgangskort
2 voksne

Gældende for personer over 18 år.

Odense Congress Center 
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

26. - 28. oktober 2018                    

Åbningstider:
Fredag 13.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 17.00

FRI ADGANG TIL MESSEN  
– medbring dette adgangskort

Du inviteres af:

KONTAKT

     boligmaddesign.dk

     @boligmaddesign.dk

     boligmaddesign.dk

ER DU VILD MED DANS? 
– SÅ MØD OS PÅ MESSEN OG VIND!
Glenten deltager i år på Bolig, Mad, Design messen i OCC fra d. 26. – 28. oktober. Vi glæder os rigtig meget til 
at få en snak med vores medlemmer, og med nye mennesker, som måske bliver medlem i fremtiden.
I år har vi lånt en dansemaskine fra TV2, som du måske har set i reklamerne for Vild med Dans. Alle der prøver 
kræfter i dansemaskinen, deltager i konkurrencen om fede præmier.  
Men ikke nok med det, så udlodder vi 2 billetter fredag, lørdag og søndag til Vild med Dans liveshow d. 2. novem-
ber – vinderne findes hver dag blandt de deltagende ”dansere” – så kridt danseskoene og kom og hold en fest 
med Glenten på messen.    
Vi har selvfølgelig et hold af vores 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 jer, og alle medlemmer får gratis adgang, ved at medbringe denne side. 

Billetten er gældende for 2 voksne (18-99+år), og børn op til 12 år kommer gratis ind. 
Unge mellem 12-18 år kan komme ind for 30 kr. ved indgangen. Har du brug for flere 
voksen billetter, er du meget velkommen til at komme forbi vores kontor og få dem.
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