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FORBEHOLD FOR TRYKFEJL TAGES.
REDAKTIONEN ER SLUTTET D. 8. MARTS 2017

ET NUMMER TIL GLENTEN
– TIL DET HELE MED 2 VALGMULIGHEDER:
GLENTEN: 66 14 41 77

ADMINISTRATION – TAST 1

TEKNIK & SUPPORT – TAST 2

Har du spørgsmål vedr. Glentens produkter,
bestilling af tv og internet, skift af tv-pakke,
åbning og lukning, samt spørgsmål
vedr. din regning.

Har du tekniske spørgsmål, eller brug
for at fejlmelde dit tv-signal eller
internetsupport.

TELEFONISK HENVENDELSE:

PERSONLIG HENVENDELSE:

Mandag til onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Mandag til onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

SKRIFTLIG HENVENDELSE:
info@glentenodense.dk / eller via hjemmesiden: www.glenten.dk/kontakt / eller pr. brev.

BESTIL GLENTEN TV / BESTIL VÆLG SELV / MEDDEL TIL- OG/ELLER FRAFLYTNING:
Venligst kontakt Glenten skriftligt: info@glentenodense.dk via www.glenten.dk/kontakt eller pr. brev.

BESTIL GLENTEN INTERNET:
Venligst udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/internetbestilling-online

TEKNISKE SPØRGSMÅL TIL GLENTEN INTERNET / INTERNET SUPPORT:
Mandag til fredag 10.00 - 20.00
Lørdag – Søndag 10.00 - 14.00
Helligdage 10.00 – 14.00

TEKNISKE SPØRGSMÅL TIL GLENTEN TV / SERVICE VEDR. TV-SIGNAL:
Mandag til torsdag 9.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 12.00

VAGTTELEFON VED MANGLENDE / DÅRLIGT TV-SIGNAL:
Mandag til fredag 16.00 - 23.00
Lørdag til søndag 10.00 - 23.00
Helligdage 10.00 - 23.00

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 dit eget udstyr, får du en regning for vagtudkaldet.

LUKKET:
Vi holder lukket: 13. + 14. + 17. april – Påsken / 12. maj – St. Bededag / 25. + 26. maj – Kr. Himmelfartsdag + fredag efter Kr. Himmelfartsdag / 5. juni – Pinse/Grundlovsdag
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LEDER

Da Stofa i sin tid overtog det meste af internettet, blev ca. 3.500 medlemmer ”smidt af”. Det ville vi i bestyrelse og ledelse meget nødig set
gentaget. Derfor havde overflytningen af de ca. 8000 medlemmer første prioritet i 2016.

I begyndelsen af året havde administrationen en fin dialog med Stofa, og der var ingen
problemer med at aftale en smidig proces
i forbindelse med overdragelsen. Men hen
over sommeren skiftede tonefaldet. Nu kunne stort set intet lade sig gøre med hensyn
til at samarbejde. Det hele kulminerede, da
Stofa sendte et brev til medlemmerne, hvor
man opfordrede til at smide modemmet på
lossepladsen. Det var stik imod den gældende aftale, og Stofa måtte da også sende et
fornyet brev til medlemmerne om at aflevere
modemmet på kontoret. Stofas passivitet var
i sig selv slemt nok, men det betød også, at
vi dels skulle købe 3.000 modems mere end
nødvendigt og dels skulle opgradere medlemssystemet yderligere for at sikre, at ingen
medlemmer var uden internet.
Det betød, at overgangen blev dyrere end
budgetteret.

Nytårsnat sad to teknikere, og overførte internettet område for område, og efter blot to
timer fungerede alt takket være god planlægning. Samtidig fungerede afhentningen af
de 8.000 nye modems ligeså smertefrit. Så
en stor tak til personalet for deres store og
vellykkede arbejde.

Til gengæld forløb overgangen uden problemer internt, takket være et ganske enkelt
fantastisk arbejde af Glentens personale.

SIKKERHED
Som bekendt havde YouSee store problemer,
da deres tv-signal forsvandt den 31.12.2016.

NYE PRISER PÅ INTERNETTET
Merudgifterne har desværre betydet, at vi
må sætte priserne på internet op pr. 1.4.2017
til kr. 119,- for 50/10 og kr. 219,- for 100/20
hastighederne.
Vi har i alt investeret ca. 23 mio. i overgangen, og den sidste udgift til ekstra modems
kunne vi ikke klare med de nuværende priser,
som er nogle af markedets mindste. Glentens
internetpriser vil fortsat være meget konkurrencedygtige.
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Leder
Søren Skaarup
Formand

STØRRE VALGFRIHED
Stadig færre ser almindeligt tv, flow-tv. Det
betyder, at priserne stiger ganske meget.

Det gav os anledning til at se på, om vores
egen sikkerhed er tilstrækkelig. Ingen kan
udstede en garanti mod hacking, jævnfør
russiske ”indbrud” hos Demokraterne i USA,
men vi har gjort og gør fortsat, hvad vi kan
for at beskytte tv og internet mod hacking.
Administrationen har i sommeren 2016 udarbejdet en risikovurdering af hele Glentens
system. Risikovurderingen i sommeren 2016,
var anderledes end den er nu, så der foretages løbende tilpasninger af den.

Bestyrelsen hører ofte et ønske om større
valgfrihed – allerhelst, at vi kan købe kanalerne enkeltvis. Det ønske har rettighedshaverne stillet barrierer op for, men endnu et skridt
på vejen er at se på de tv-kanaler, der er i
pakkerne. Vi kan gøre tv-pakkerne mindre.
Derfor spurgte bestyrelsen generalforsamlingen, om det er nu, vi skal have færre kanaler
ved helt at udelukke SBS/Discovery. Det er
kanalerne: 4, 5, 6, 9, Discovery og Eurosport 1 + 2. Et meget lille flertal sagde ja til
at udelukke kanalerne og så lade dem, der
ønsker kanalerne, købe dem på Dplay. Det er
en mere besværlig og dyrere måde at se tv
på, men gav de medlemmer, der ikke ønsker
kanalerne mulighed for at spare udgiften.

WEB-TV
En nylig indgået aftale med Copydan om
afgift på ekstern Web-tv betyder, at det nu
er muligt at nå den enkelte husstand i hele
Danmark med vores Grundpakke. Vel vidende, at vi ikke har en stor og velsmurt salgsorganisation, vil vi forsøge at nå tv-seere, som
ikke ønsker at betale for en dyr grundpakke
med kanaler, de ikke ser hos de kommercielle udbydere.

Det blev overladt til bestyrelsen at forsøge at
få priserne sat ned. Det lykkedes ikke.
På det seneste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen, at beholde kanalerne i hvert fald et
år endnu. Vi mente, at en så stor beslutning
skal have større opbakning.
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Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil
PAKKE 1

PAKKE 5

GRAT

IS OP

frem t

RETTE

il den

SPAR

PAKKE 10

30.04.

50,-

1 TIMES TALETID

5 TIMERS TALETID

10 TIMERS TALETID

FRI SMS & MMS

FRI SMS & MMS

FRI SMS & MMS

1 GB DATA

4 GB DATA

10 GB DATA

48

79

99

KR./MD

FRI

TALE TIL
GLENTEN MOBIL

KR./MD

INGEN
OPKALDSAFGIFT

INGEN
BINDING

KR./MD

4G

DÆKNING

Flyt dit fastnet til mobilen
for kun 49 kr./md.
- & saml alt et sted!
Det er nu slut med gammeldags fastnettelefoni og dyre fastnetabonnementer.
For 49 kr. pr. måned får du viderestillet alle dine fastnetkald til dit mobilnummer,
og så slipper du for fastnettelefonen. Din mobiltelefon vil fremover modtage
opkald fra både dit fastnetnummer og mobilnummer uanset, hvor du befinder dig.
Oprettelsen koster 99 kr. og der er ingen binding.

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

Du kan bestille Glentens Internet Only fra den 1. april 2017

NYHED
HOS
GLENTEN

Internet uden tv? – Glenten er klar fra den 1. april 2017
Glenten kan nu tilbyde alle medlemmer internet uden tv-pakke tilknyttet

Der har længe været et ønske om at kunne levere internet til de medlemmer, der udelukkende
ønsker Glentens internet. Tidligere har det ikke
været teknisk muligt, men det er det nu. Vi glæder os derfor til, at medlemmerne fra den 1. april
frit kan vælge, om de både ønsker tv og internet,
eller om de kan nøjes med internet alene.

forventer, at der kommer vand ud af vandhanen,
når vi åbner for den.
Glenten har målrettet arbejdet på at gøre distributionsnettet klar til at tv-pakken kan vælges
fra, hvis det er det man ønsker. Fx er der i forbindelse med kanalomlægningen til april planlagt en mindre omlægning af 13 tilvalgskanaler i
Glentens Vælg Selv tilbud. Det er bl.a. med til at
gøre internet uden tv en realitet.

TEKNIKKEN ER LØST
I midten af nullerne begyndte Glenten selv at
tilbyde internet via distributionsnettet som et
tillægsprodukt. I takt med et stærkt stigende
internetforbrug har internet nu overhalet tv-forbruget i mange husstande.

Du kan bestille Glentens Internet Only fra den
1. april 2017. Medlemskontingent på kr. 42,- pr.
måned tillægges internetpriserne på hhv. 50/10
Mbit til kr. 119,- og 100/20 Mbit til kr. 219,-.
Har du tv og internet fra Glenten og ønsker at
ændre til Internet Only, skal der foretages et
pakkeskift. Pakkeskift koster kr. 300,- i engangsudgift.
For at bestille Internet Only bedes du fremsende mail til info@glentenodense.dk eller foretage
ændringen på www.selvbetjening.glenten.dk/

Glenten oplever, at efterspørgslen på sikkert og
stabilt internet i disse år stiger markant. Medlemmerne vil have stadig højere hastigheder,
og stabiliteten skal være helt i orden. På niveau
med at tænde for stikkontakten, eller åbne for
vandhanen. Vi forventer, at der kommer strøm
ud af stikkontakten, når vi tænder for den. Og vi
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INDTRYK FRA CES-MESSEN M.V.
7. – 10. januar 2017

højeste lysstyrke.
Samsung kunne også vise en app-baseret
fjernbetjening, som giver overblik over valgmulighederne på fladskærmen, uanset om kilden
er traditionelt tv (flow-tv) eller en streamingtjeneste. Derved kan forbrugere bladre indholdet igennem på deres smartphones uden at
forstyrre signalet på fladskærmen.

Jeg har deltaget på CES-messen, som er
verdens største messe for forbrugerelektronik.
http://www.ces.tech/
Fra Danmark havde Canal Digital tilrettelagt et
arrangement, hvor der deltog 7 antenneforeninger. Glenten har deltaget 2 gange tidligere på
denne messe.

Sony fremviste et tv med højttalere indbygget
i skærmen. Andre producenter flytter højttalere ud i en soundbar, men Sony har udviklet en
løsning, hvor skærmens frontglas fungerer som
mellemtone og diskanthøjttaler, mens subwooferen er indbygget i en stander.

Det var CESs 50 års fødselsdag med 175.000
besøgende og 3.800 udstillere på 240.000 m2.
I min optik var der ingen store overraskelser.
I stedet for de store visioner handlede CES,
efter min opfattelse, mere om omsætning af
teknisk innovation til slutbrugernes hverdag.
Eksempel: En lille PC med projektor kan belyse
et tastatur på et bord – derved kan bordet
bruges som en interaktiv skærm, ligesom en
touchskærm.

Panasonic fremviste et tv, hvor den sorte farve vises mere sort, og den hvide farve vises mere hvid.
LGs nye fladskærm er ikke meget tykkere end
et lidt kraftigt tapet: 2,57 mm.
Tv’et vakte en del opsigt og vandt prisen som
bedste produktnyhed.
LG har flyttet HDMI-indgange, tunere og forstærkere ned i en soundbar, så fladskærmen
alene fungerer som skærm, ikke andet. Skærmen er så tynd, at den kun kan monteres på
en væg med magneter. Tv-signalerne leveres
gennem et tyndt, fladt kabel, som kan klæbes
på og males i samme farve som væggen.

Jeg kan derfor ikke berette om noget, hvor
man siger waoow – det var visionært, og det er
noget, vi skal forberede os på, eller forholde os
til, hvis det kommer til Danmark.
Hvis jeg skal sætte nogle ord på CES, så bliver
det smart og intelligent.
Selvom elektronik stadig udgør kernen i CES,
så er der kommet nye brancher til i kølvandet
på den stigende digitalisering og muligheder for
opkobling til internettet.

WORKSHOPS OG MØDER
Der har været afviklet workshops med TV2,
Canal Digital og Glentens Web-tv-leverandør.

Der stod en form for robot på næsten hvert
udstillerhjørne, og alt fra barnesenge, kosmetikspejle, biler og køleskabe ses forbundet til
internettet. Det ser ud til, at industrien har sat
sig for at indfange aspekter fra folks hverdag
og finde løsninger der er mere brugbare, simple
og sikre, ved at koble dem til internettet.

TV2 informerede om nye tv-rettigheder, som
de har erhvervet, og dermed hvad der kan
forventes i 2017 på hovedkanalen og på de 5
nichekanaler. TV2 har især erhvervet nye rettigheder på sportssiden, så der kommer flere
af de små sportsgrene på TV2 Sport
i 2017.

TV-SIDEN
På tv-siden var der heller ikke noget revolutionerende.

TV2 informerede
også om en ny
tv-serie, som kommer til marts. Det er
en tv-serie á la Badehotellet, og den
skildrer historien om
Radio Mercur, der
på lovlig vis sendte
ulovlig radio til danskerne fra

Samsung har slanket nogle af sine fjernsyn, så
skærmen kun er skærm. Tunere, indgange,
osv. er placeret i en anden enhed, og de to
dele er kabelforbundet.
Producenten har udviklet en metallegering,
som skal give mere lys og bedre farvestyring.
Fladskærmes problem er ofte, at farverne bliver
”blege”, når der skrues op for lysstyrken. Samsung beretter, at de med den nye legering er
i stand til at levere fuld farvekontrast selv ved
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør
Indtryk fra
CES-MESSEN m.v.

Antenneforeningerne står selv for både de
primære og sekundære rettigheder, og netop
disse rettigheder for Playmaker blev debatteret
meget på mødet.

internationalt farvand i Øresund og senere også
fra Storebælt. Det var en rent reklamefinansieret radio, som sendte på FM-båndet. Radio
Mercur udnyttede, at radiosending, i internationalt farvand, kun var reguleret af internationale
aftaler for radiospredning. Aftalerne havde ikke
taget højde for et fastliggende skib, der sendte
udsendelser rettet mod land.

Et møde med Glenten Web-tv-leverandør gik
mest på planlægning af Glenten Web-tv til alle.
Status for videre udvikling af den platform vi har
nu, og på den næste temaaften om tekniske
muligheder for Glentens antenneanlæg.

Herudover viste TV2 de seneste seertal fra
Gallup, hvor TV2 naturligvis var fremhævet.

RELATIONER BLEV KNYTTET
Der blev knyttet gode relationer til de 7 andre
antenneforeninger, der var med, og de knyttede relationer har allerede resulteret i 2 konkrete
afkast for Glenten.

Canal Digital informerede om deres nye
web-player (Playmaker), som skulle have
været gået i luften til nytår. Status lige nu er, at
web-playeren formentlig lanceres til april 2017.
Den ligner meget Glentens web-platform.

Med venlig hilsen
En væsentlig teknisk forskel er, at man skal
have en boks, som der skal betales for. Konceptet er, at Canal Digital stiller Playmaker til
rådighed for de antenneforeninger, der ønsker
det, og så betaler foreningen en pris herfor.

Lars J. Knudsen
Direktør
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NYE PRODUKTER HOS GLENTEN

I løbet af april måned kommer Glenten med nye produkter – sikkerhedspakke og online backup er
nogle af dem

GLENTEN SECURE
– Glentens sikkerhedspakke 49,- kr. pr. måned (markedspris: 79,- kr.)

Glenten Secure beskytter både PC, MAC, android tablets og smartphones, - uanset hvor
mange telefoner, computere og tablets I har
i familien.
Glenten Secure dræner ikke batteriet, eller
gør enheder langsommere. Du får beskyttelse imod digitalt tyveri og tab, hvilket sikrer, at
du og din familie kan spille, shoppe og gå på
netbank uden bekymringer.
Glenten Secure er nemt og overskueligt at
installere. Hvis du alligevel får brug for hjælp
til opsætning, er Glentens dygtige it-supportere klar til at hjælpe dig i gang.

Digitale svindlere er ofte meget udspekuleret og udnytter enhver mulighed for at aflure
personlige oplysninger og koder bl.a. ved
hjælp af phishing, ransomware og hacking af
adgangskoder. Det kan medføre tab af data
og mistet kontrol over din pc. I takt med at
vores liv bliver mere og mere digitalt, har vi
større behov for digital tryghed. Derfor er det
nødvendigt at beskytte sig på nettet, så vi er
trygge og sikre, når vi er online.

FAKTABOKS – GLENTEN SECURE

• Antispam

• Forældrekontrol

• Antivirus

• To-vejs firewall

• Sikker Netbank og online handel

• Virker på PC, Mac & Android

• Social netværk beskyttelse

• Ubegrænset antal enheder

NYHED
HOS
GLENTEN

GLENTEN CLOUD
- Er din vej til sikker opbevaring af data.
Og så er den billig fra 29,- kr. pr. måned.

Glenten tilbyder
2 størrelser back-up-løsninger:
• 100 GB:
29,- kr. pr. måned
• 1.000 GB: 89,- kr. pr. måned
Glenten Cloud fungerer således: I stedet for at gemme dokumenter og billeder
på computeren, så gemmer du dem online i
Glenten Cloud. På den måde har du altid adgang til dine dokumenter og billeder lige meget hvor du er – bare du har internetadgang.

De fleste har en stor samling minder i form
af billeder og videoer på computer, smartphone eller tablet. Det er ikke alle, der tager
backup – enten fordi det glemmes, eller
fordi det er for besværligt. Det fortrydes den
dag, hvor computeren går i stykker, eller
mobilen bliver stjålet.
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GLENTEN CLOUD TILBYDER MERE END ANDRE CLOUD-LØSNINGER

UDBYDER:
Glenten Cloud

Dropbox

Opbevar kun valgte filer

✔

✘

✘

✘

Synkroniser mellem enheder

✔

✔

✔

✔

Del mapper og filer

✔

✔

✔

✘

Alle filstørrelser

✔

✔

✔

✘

Automatisk back up af enhver valgt mappe

✔

✘

✘

✘

Persondata-lovgivning

Medlemsservice/Rådgivning

Placering af Data

OFFENTLIG/DYNAMISK IP-ADRESSE 19,- KR. PR. MÅNED
Man kan sige, at en IP-adresse er et netværks eller en pc’s telefonnummer. Det er en fordel at
have en offentlig/dynamisk IP-adresse, fx hvis du har servere på dit netværk. Den almindelige
forbruger har ikke brug for en offentlig/dynamisk IP-adresse.
Planen er at tilvalgsprodukterne kan bestilles på Glentens selvbetjening i løbet af april måned:
www.selvbetjening.glenten.dk
ANDRE NYE PRODUKTER - GLÆD DIG OG HOLD ØJE
Der er flere nye produkter på vej, så hold øje med hjemmesiden, infokanalen og tilmeld dig
Glentens nyhedsbrev. Når du er tilmeldt Glentens nyhedsbrev, vil du altid modtage information om nye produkter, væsentlige ændringer, spændende nyheder og alt det andet, som sker i
Glenten – din forening.
Du kan tilmelde dig Glentens nyhedsbrev på: www.glenten.dk/nyhedsbrev
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FREMTIDENS TV ER HER ALLEREDE

Af: Henrik Andersen, Head of Communication Consulting i Wilke

Danskernes TV-vaner er under forandring. Vi
ser stadig almindeligt TV, men vi ser mindre af
det og mere Netflix, HBO og lignende streaming-tjenester. Men hvad betyder det egentlig,
når vi får mere lyst til at se Netflix end DR?

har i Wilke lavet beregninger der viser, at hver
tredje husstand (30%) i Danmark har et Netflix-abonnement. Så det er næsten 70 millioner
kroner om måneden, eller næsten en milliard
kroner om året, at Netflix tjener på danskerne.
Og ikke nok med det: Når man viser danskerne
en liste med kanaler som DR, TV2, TV3 og tilbud som Netflix, YouTube og lignende og spørger dem om, hvad de nødigst ville undvære, er
det DR, der kommer ind på førstepladsen over
de kanaler, vi nødigst ville undvære. Hele 35%
vil nødigt undvære DR af alle de tilbud, de har
i dag. Men spørger man de unge (op til 40 år),
er rollerne byttet om: De yngre vil nødigst undvære Netflix (20%), herefter kommer YouTube
(18%) og først på tredjepladsen kommer tilbuddene fra DR (16%).

TV-SENINGEN TOPPEDE I 2010
Når historikerne om 500 år skal beskrive vores
TV-civilisation i starten af de 21. århundrede, vil
de sætte ring om året 2010. For netop dét år
toppede TV-seningen blandt danskerne med 3
timer og 21 minutters daglig TV-sening. For hver
eneste dansker, hver eneste dag, året rundt.

Mange af os overvejer at skære ned på antallet
af kanaler, men noget holder os tilbage.
I takt med, at Netflix tager mere og mere opmærksomhed og flere og flere af vores penge,
er det ikke så mærkeligt, at der er mange danskere, der overvejer at skære ned på antallet
af kanaler i TV-pakken, eller ligefrem at droppe
TV-pakken helt.
Det er stadig ikke så mange, der har sagt helt
farvel til TV-pakken, og antallet af danskere der
overvejer at skære ned på antallet af kanaler
er også stadig mindre end antallet af danskere,
der rent faktisk har gjort det.

Siden er TV-seningen faldet næsten hvert år,
så vi i dag ”kun” ser TV 2 timer og 38 minutter
om dagen. Det er altså næsten en time mindre
TV om dagen vi så i 2016 i forhold til, hvad vi
gjorde i 2010.

Så vi har undersøgt, hvad det er, der holder os
tilbage fra at sige farvel til (nogle af) kanalerne
i TV-pakken. Svaret er, at det er nyheder og
sport, der holder os tilbage. Den daglige orientering om verdens gang i nyhedsudsendelserne (34%) og de gode sportsoplevelser (26%)
er stadig svære at få på Netflix og de andre
streaming-tjenester, og vi kan tydeligt se, at
det er de to ting, der gør at vi stadig holder
fast i vores TV-pakker.

Men TV-seningen er ikke ligeligt fordelt i befolkningen. Den ældste del af befolkningen,
der er 55 år eller derover, ser mere end fire timers TV om dagen og ser lige så meget, som
de gjorde i 2010. Men de unge er gået fra at
se 3 timers TV om dagen i 2010 til kun at se 1,5
timers TV om dagen i 2016 – altså en halvering
på kun 6 år.

Vi har nye muligheder for at se TV, men det er
det velkendte indhold, vi helst vil se. Streamingtjenesterne giver os mulighed for at se vores
yndling-serie når vi vil, hvor vi vil og hvordan vi
vil. Vi kan se den på vores telefon på vej hjem
i toget eller vi kan se den på en tablet/computer, mens vi ligger i sofaen og slapper af lørdag
formiddag.

DE NYE TILBUD SOM NETFLIX TAGER OPMÆRKSOMHEDEN
En stor del af grunden til at vi ser mindre TV
end før, og at de unge ser meget mindre TV
end før, er alle de nye tilbud, der er kommet.
Mange danskere bruger allerede Netflix, og vi
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Artikel af
Henrik Andersen
Head of Communication
Consulting i Wilke
Fremtidens TV er her allerede

Men hvad er det, vi helst vil se? Betyder alle de
nye teknologiske muligheder, at det er helt nye
typer programmer, vi efterspørger?

vi har i dag. Netflix blev på få år danskernes
streaming-tjeneste nummer ét, men der er allerede konkurrenter, der bider giganten i haserne. Konkurrenter, der vil give os endnu bedre
muligheder for at se præcis dét, vi har lyst til at
se præcis når vi har lyst til det. Og på præcis
den måde, vi har lyst til at se programmet.

Her viser tallene, at det i høj grad er det klassiske indhold, der stadig er i høj kurs. Dem, der
bruger TV2 Play, som er TV2’s streamingtjeneste, vil stadig helst se danske serier (61%),
nyheder (37%) og samfundsmæssige dokumentarer (35%) – altså de typer af programmer, som TV2 altid har været gode til at give
os danskere.

Men vi kan også se, at det er de klassiske dyder, der som regel ender med at vinde. Teknologien fylder meget, når man i disse år taler TV,
hvor ord som 4K, HDR og streaming-bitrater
fyger gennem luften. Men det er til syvende og
sidst dem, der sender de programmer, vi har
lyst til at se og snakke med kollegerne om over
frokostbordet, der står med de stærkeste kort
på hånden.

ET KIG I KRYSTALKUGLEN
Når man kigger i krystalkuglen for fremtidens
TV-univers, kan man se at den teknologiske
udvikling vil give os endnu flere muligheder, end
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GLENTEN PÅ MESSE…
Glimt fra vellykket messe....

Glentens stand på livstilsmessen ”BOLIG-MAD-DESIGN” var meget velbesøgt. Medlemmerne havde masser af spørgsmål – især om Glentens
internet 2017 og der blev hentet ny inspiration til tv, internet og telefoni.

”Vi er her for at møde vores medlemmer, og
heldigvis er de også interesseret i at møde os”
udtalte Glentens direktør Lars J. Knudsen. Han
glædede sig sammen med gode kolleger fra
Glentens kontor over det store fremmøde
Glenten havde også en konkurrence, som alle
kunne deltage i: scor hattrick og vær med i
lodtrækningen om et 40” Samsung tv og et
weekendophold for 2 personer.

Glenten deltog med en stor stand på
livstilsmessen ”BOLIG-MAD-DESIGN” i oktober
2016 i Odense Congress Center. Det kvitterede
gæsterne for, ved i stort antal at besøge Glentens stand. Her stod Glentens medarbejdere
klar til at svare på spørgsmål og fortælle om de
produkter indenfor tv, internet og telefoni, som
Glenten har.
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VINDERE AF FODBOLDKONKURRENCEN

Vinderen af 1. præmien gik til Benjamin Alispahic.
Benjamin vandt et 40” smart-tv fra Samsung,
ved at score hattrick på vores stand på messen.
Vi spurgte Benjamin hvorfor han valgte at stoppe
op ved Glentens stand:
Benjamin: ”Oplevelsen var rimelig god. Der var
god energi fra dine kollegaer (Glentens medarbejdere) og det hele stod rigtigt godt på standen.
Man kunne nemt finde rundt, og I gav også gode
forklaringer på de spørgsmål vi havde omkring
det modem vi skulle hente. Dine kollegaer stod
også fremme og var imødekommende, kontra
nogle af de andre stande, hvor folk/sælgerne
stod og gemte sig og ventede til kunderne opsøgte dem”.

Vinderen af 2. præmien blev Tony Engvej-Jørgensen. Tony vandt et weekendophold for 2
personer.
Tony: ”Vi har igennem FAB modtaget fribilletter til
messen. Vi skal flytte 1. december i ny lejebolig.
For at få noget inspiration til boligen, tog vi ud
på messen. Jeg deltog i konkurrencen, fordi der
var en Glenten medarbejder på standen, som
spurgte om jeg ikke havde lyst til at deltage. Min
samlever talte med en medarbejder fra Glenten
i mellemtiden”.
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SKAF ET NYT MEDLEM
– OG VIND EN FORMIDABEL MIDDAG

SKAF
ET NYT
MEDLEM
OG
VIND!

D. 16. maj 2017 trækker
vi lod mellem alle gyldige deltagere, og kontakter
herefter vinderen direkte. Vinderen vil blive
offentliggjort på Glentens hjemmeside og i et
nyhedsbrev.

Har du en nabo, kollega eller ven, som endnu
ikke har glæde af Glentens billige tv og internet? Så har du muligheden for at deltage i konkurrencen om en udsøgt middag for 2 personer, i Sortebro Kros smukke omgivelser.
Alt du skal gøre er at gå ind på www.glenten.
dk/konkurrence og udfylde blanketten med
dine egne og det nye potentielle medlems
oplysninger.
For at kunne deltage i konkurrencen skal du
selv være et aktivt medlem af Glenten, dvs. at
du i dag aftager en tv-pakke eller har internet
fra Glenten. Vi trækker lod mellem alle, som
har fundet nye aktive medlemmer inden d. 15.
maj 2017. Jo flere nye Glenten medlemmer du
finder, jo større er chancen for at det er dig, der
vinder den skønne præmie.

SORTEBRO KRO
Sortebro Kro er én af landets smukkest beliggende restauranter, med Den Fynske Landsby
i sin baghave. Restauranten byder på en autentisk og udsøgt smagsoplevelse, som forkæler
alle sanser – så gå ikke glip af chancen for en
skøn aften i godt selskab, hvor du og din gæst
kan nyde Sortebro Kros junimenu med tilhørende vinmenu.

KONKURRENCEBETINGELSER:
Tilmelding af et nyt medlem giver 1 lod i konkurrencen. Du kan udfylde formularen på hjemmesiden for hvert nyt medlem du
hverver. Jo flere medlemmer du hverver, jo større chance for at vinde. De medlemmer du hverver skal have et aktivt tv- og/
eller internetabonnement hos Glenten senest d. 15. maj 2017, for at deltagelsen er gyldig. Der trækkes lod mellem alle gyldige
hvervninger d. 16. maj 2017. Vinderen får direkte besked, og vil blive offentliggjort på Glentens hjemmeside og i et nyhedsbrev.
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GLENTENS SERVICEPARTNER

INDSTILLING AF TV-KANALER
Glenten kan ikke og har ikke mulighed for at yde telefonisk hjælp/support til kanalsøgning.
Det skyldes at der findes så mange forskellige typer af tv og bokse, at Glenten ikke har
mulighed for at have kendeskab til alle modellers indstillingsmenuer.
Medlemmer, der har brug for hjælp til kanalsøgning, kan kontakte vor servicepartner, ES KABEL-TV eller tv-forhandler. Det koster hos ES KABELTV 350 kr. inkl. kørsel
for at få en tekniker ud og foretage kanalsøgning på 1 tv.
Hjælp til kanalsøgning finder du på www.glenten.dk/kanalsogning eller på midtersiderne her i medlemsbladet. Yderligere henvises der til tv’ets manual eller tv-forhandler.

ES KABELTV / Industrivej 3 / 5260 Odense S / 82 13 05 33 (Servicepartner)
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GUIDE
DIGITAL SØGNING

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.

ET GODT TIP!
Finder dit TV kun de analoge kanaler frem? Prøv at ændre ”Land” til Sverige eller Finland under kanalsøgning.
(Kode: 1234 eller 0000)

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 kanalopdatering: Vælg fra.

LG:
Tryk menu.
> Indstillinger > Opsætning > Manuel-indstilling
> Indtast værdierne: Frekv. 434000 mHz, Symbolhastighed: 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.

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. Standardkode 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.
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TAG UD
OG GEM!

* Der tages forbehold for ændringer
* Kanalplanen er gældende fra 4. april 2016
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* Der tages forbehold for ændringer
* Kanalplanen er gældende fra 4. april 2016
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TAG UD
OG GEM!

GLENTEN VÆLG SELV

* Der tages forbehold for ændringer
* Kanalplanen er gældende fra 4. april 2016
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GUIDE
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
Så nemt er det!

KAN MIT TV ELLER BOKS MODTAGE
VÆLG SELV?
For at kunne modtage Glenten Vælg Selv kanaler på dit TV, skal der være et CI slot som
normalt findes på enten venstre eller højre side
af tv’et.

GLENTEN VÆLG SELV
Ud over standard pakkerne, som f.eks. Grundpakken, kan du med Glenten Vælg Selv, frit
vælge mellem dine favoritkanaler.
Du kan enten vælge at tilkøbe en enkelt kanal,
eller en pakke. Visse kanaler kan kun købes i
pakke som f.eks. TV3 HD.
Glenten Vælg Selv programoversigt finder du
på www.glenten.dk/vaelg-selv-oversigt
eller på en af midtersiderne i medlemsbladet.

Ligeledes hvis du har en Digital Modtager, skal
denne være af typen DVB-C og kunne håndtere
kort til CONAX kodning.

HVAD SKAL JEG BRUGE?
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver et CA modul
og et Programkort som vist på billedet herunder.
Dette købes hos Glenten. Engangsbeløb for:
CA-modul 190,- kr. / Programkort 130,- kr.

Foto af tv
FÅ BILLEDET FREM FØRSTE GANG
For at få Vælg Selv kanalerne frem på skærmen
første gang, skal man stille sig på en af de købte kanaler og vente op til 5-‐10 min.

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 håndtere programkort af kodningstype CONAX.

HVORDAN SKAL KORTET VENDE I MODULET?
Kortet skal ind i CA Modulet som vist på billedet
nedenfor. Kortet skubbes helt ind i modulet og
ind i tv’et.

Sådan indsættes kort i modulet
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GUIDE
WEB-TV
Opsætning af WebTV / Spørgsmål & Svar
Opsætning
af WebTVAF
/ Spørgsmål
& Svar
OPSÆTNING
WEB-TV
/ SPØRGSMÅL & SVAR
Så nemt er det!

HVILKE KANALER KAN JEG SE?
Du finder listen over tilgængelige kanaler i Glentens
HVILKE
KANALER
KAN
JEG
SE?
HVILKE
KANALER
KAN
JEGdette
SE? ikon:
kanaloversigt
markeret
med
Du
finder
listen
over
tilgængelige
kanaleri iGlentens
Du finder
listen
over
tilgængelige
kanaler
Glenten Web-TV er en gratis tjeneste sammen med dit
Glentens kanaloversigt markeret med dette ikon:
kanaloversigt
markeret
med en
dette
ikon:
abonnement,
dog med
begrænsning
på 4 aktive
Glenten Web-TV er en gratis tjeneste sammen med dit
enheder.
abonnement, dog med en begrænsning på 4 aktive
Glenten Web-tv er en gratis tjeneste sammen
enheder.
med dit abonnement, dog med en begræns-

HVOR KAN JEG SE WEB-TV?
Du kan se Glenten Web-TV på:
HVOR
KAN
HVOR
KAN
JEG SE
WEB-TV?
Tablet,
Mobil
ogJEG
PC. SE WEB-TV?
Du
kan
se Glenten
Web-tv
Tablet, Mobil og PC.
DuIOS:
kanHent
se Glenten
Web-TV
på: ipå:
app’en ”Glenten”
appstore.
Tablet,
og
PC.
IOS:Mobil
Hent
app’en
Android:
Hent
app’en”Glenten”
”Glenten”i appstore.
i Google Play Butik
IOS:Android:
Hent app’en
”Glenten”
appstore. i Google
Hent
app’eni ”Glenten”
PC: Glenten Web-tv kræver, at du bruger Google
Play Butik.
Android:
Hent app’en ”Glenten” i Google Play Butik
Chrome.
Du starter
Glenten
Web-TV
Glenten
Web-tv
kræver,
at duvia
bruger
PC:PC:
Glenten
Web-tv
kræver,
at du bruger
Google
Google Chrome.
www.glenten.dk
Chrome. Du starter Glenten Web-TV via
www.glenten.dk
Du starter Glenten Web-tv via www.glenten.dk

ning på 4 aktive enheder.

SÅDAN GØR DU!
SÅDAN GØR DU!
For
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komme
er det
SÅDAN
DU!i gang
For at
komme
i gang er det
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på
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på
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Du
skal
nødvendigt at aktivere Web-TV
Du skal
derfor
have dit
have
dit medlemsnummer
kode klar. Kender
påderfor
sin
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Duog
skalkode klar.ogKender
medlemsnummer
du
duikke
ikke
ditmedlemsnummer,
medlemsnummer,
kan
du finde
på
derfor
have
dit
medlemsnummerkan
og kode
klar.det
Kender
dit
du
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det
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den dit
seneste
faktura
dudu
har
modtaget
fra
faktura
som dusom
harkan
modtaget
fra
Glenten,
duseneste
ikke
medlemsnummer,
finde
det
på den
Glenten,
enten
i
papirform
eller
i
din
netbank.
enten
i
papirform
eller
i
din
netbank.
Hvis
du
har
seneste faktura som du har modtaget fra Glenten,
Hvis du har glemt din kode til selvbetjeningen,
glemt
dinnulstille
kode til
selvbetjeningen,
kan
du
nulstille
den
enten
eller
i din
netbank.
Hvis
har
kani papirform
du
den
ved
at trykke
pådu
”Nulstil
adglemt
din
kode
til
selvbetjeningen,
kan
du
nulstille
den
ved
at trykke påunder
”Nulstil
adgangskode” og
under
gangskode”
selvbetjeningen
indtaste
oplysningerne.
ved
at trykke på ”Nulstil
adgangskode”
under
selvbetjeningen
og indtaste
oplysningerne.
selvbetjeningen
og indtaste oplysningerne.
Nulstil adgangskode
Du
kan
også
sende
en e-mail
til vores
adminiDu
kan
også
sende
en e-mail
til vores
administration
stration
og
få
oplysningerne
tilsendt.
Dette
gør
Duogkan
også sende en e-mail
til med
voresposten.
administration
få oplysningerne
tilsendt
Dette gør du
du på: info@glentenodense.dk
ogpå:
få oplysningerne
tilsendt med posten. Dette gør du
info@glentenodense.dk
på: info@glentenodense.dk

HVOR
MANGE
ENHEDER
JEG
HVOR
MANGE
ENHEDER
KAN JEGKAN
REGISTRERE?
HVOR
MANGE ENHEDER KAN JEG REGISTRERE?
REGISTRERE?
Man kan registrere 4 enheder i alt. Via
Man
kankan
registrere
4 enheder
i alt. Via
Man
registrere
4 enheder
i alt. Via selvselvbetjeningen
kan
man
fjerne
enhed
om
måned.
betjeningen kan
man
fjerne
énén
enhed
om
måned.
selvbetjeningen
kan man
fjerne
én
enhed
om
måned.
Du
kan
også
kontakte
Glenten
support
på 66
Du
kan
også
kontakte
Glenten
support
på14 41 77
Du kan også kontakte Glenten support på 66 14 41 77
66
14
41
77
så
kan
vi
fjerne
en
registrering
med
så kan vi fjerne en registrering med det samme.
så kan
fjerne en registrering med det samme.
detvisamme.

KAN
JEG
TAGE
WEBTV
MED
UDLANDET?
KAN
JEG
TAGE
WEBTV
MED
TILTIL
UDLANDET?
Under
normale
omstændigheder
vil webtv
Under
normale
omstændigheder
vil webtv
ikkeikke
virkevirke
i i
KAN
JEG TAGE
WEB-TV MED
TIL UDLANDET?
udlandet.
Du
en
404.
udlandet.
vilvil
få få
enomstændigheder
fejlfejl
404.
Under Du
normale
vil Web-tv ikke
virke i udlandet.
Du vil få en fejl 404.
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SÅDAN AKTIVERE DU GLENTEN WEB-TV
Log ind på: http://selvbetjening.glenten.dk
SÅDAN AKTIVERE DU GLENTEN WEB-TV
og klik
på fanen ”Webtv” og derefter ”aktiver webtv”
Log ind
på: http://selvbetjening.glenten.dk
SÅDAN
AKTIVERER
GLENTEN WEB-TV
Nårpådin
webtv
er DU
og
klik
fanen
”Webtv”
og derefter ”aktiver webtv”
Log
ind på:
http://selvbetjening.glenten.dk
aktiveret
kan
Når
din
webtv
er du
og klik
på fanen
”Web-tv” og derefter ”aktiver
logge
på
webtv
med din
Web-tv”.kan du
aktiveret
Når e-mail
din Web-tv
er
aktiveret,
og samme
kode somkan du logge på
logge på webtv
med din
Web-tv med din e-mail og samme kode som
til selvbetjening.
dinsamme
selvbetjening.
e-mail
kode som
til din og
Webtv
finder
forsiden
til
din
selvbetjening.
Web-tv
finder
dudu
påpåforsiden
af
Glentens
hjemaf Glentens
Webtv
finder du hjemmeside.
på forsiden Kig efter dette ikon:
meside.
af Glentens hjemmeside. Kig efter dette ikon:
Kig efter dette ikon:

ARBEJDSGIVERUDLEJERFIRMA- ELLER
FORÆLDREBETALT
INTERNET
Er det en anden, end dig selv som
skal betale for dit internet?
Det klarer vi nemt her på Glenten.
Det eneste du skal sørge for, er at
betaler fremsender en mail til Glenten,
hvori betaler oplyser følgende:

Navn
Adresse
Telefonnr.
Mail-adresse
Cvrnummer
Når vi har modtaget mailen fra betaler, sørger vi for at opkrævning for dit
internet bliver fremsendt direkte til
betaler.
Du vil stadig modtage opkrævning for tv.
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GLENTEN ERHVERV – BREDBÅND OG TELEFONI
TIL DIN VIRKSOMHED
se i Glentens forsyningsområde huser en virksomhed med et CVR nummer – er din virksomhed én af dem?

Med Glenten Erhverv har vi kombineret den
overlegne internethastighed fra Glenten med
det populære omstillingsanlæg fra evercall, og
krydret det med en sikkerhedsløsning (failover
til 4G), så din internetforbindelse aldrig afbrydes
– så bliver det ikke bedre!

Hvorfor skulle disse virksomheder ikke også få
glæde af Glentens hurtige og stabile bredbåndsforbindelse kombineret med et omstillingsanlæg? Derfor har Glenten, i samarbejde
med evercall, udviklet denne løsning til en særdeles konkurrencedygtig pris, som ligger cirka
10 gange under markedsniveau, uden at gå på
kompromis med kvaliteten.

Som noget helt nyt tilbyder Glenten nu en kombineret bredbånd- og telefoniløsning, der er
designet til små og mellemstore virksomheder.
Vi ved at der er mange, som kan få gavn af
dette tilbud fra Glenten, da cirka hver 7. adres-

GLENTEN
ERHVERV INDEHOLDER
1. 100/20 Mbit bredbånd
2. Sikkerhedsløsning (failover
til 4G), som sikrer god internetforbindelse - også selvom
signalet skulle blive afbrudt
3. Elegant og fleksibel omstillingsløsning til virksomhedens
telefoner!

vigtigt for de erhvervsdrivende at være online
hele tiden!

Vi er naturligvis klar over at forventningerne fra
virksomheder til sådan et produkt, er endnu højere, end de er fra private forbrugere. Derfor har
vi sammen med evercall skabt et produkt, der
lever fuldt ud op til kravene til en erhvervsløsning.

Det er nemlig forbundet med betragtelige omkostninger, hvis din virksomhed mister sin forbindelse til internettet, også i kortere perioder,
da eksempelvis betalingsterminaler og andre
online systemer, vil være ude af drift så længe
et udfald står på.

HVAD ER EN SIKKERHEDSLØSNING MED
FAILOVER TIL 4G?
Hos Glenten har vi som bekendt lynhurtig og
driftssikker bredbånd, men uheldet kan være
ude og signalet kan pga. overgravning af kabler, o.l. blive afbrudt.

Derfor tilbyder Glenten, sammen med evercall,
en sikkerhedsløsning, som sikrer at virksomheden omgående kobles over på en kraftig 4G
forbindelse i tilfælde af at dataforbindelsen på
kabelmodemmet forsvinder.

Og selv om der er langt mellem udfaldene, og
de oftest er hurtigt udbedret igen, så er det
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DENNE MODEL GIVER
DET BEDSTE FRA TO VERDENER:
• 100/20 Mbit bredbåndforbindelse til en fast
lav pris, der klarer netadgangen i det daglige.
• En næsten lige så hurtig forbindelse via 4G, til
en højere variabel afregning, men til gengæld
kun i de få tilfælde, hvor bredbåndsforbindelsen måtte fejle.
Det giver tilsammen en stabil bredbåndsforbindelse med en sikkerhedsløsning, hvis uheldet
skulle være ude, der sikrer at din virksomhed
altid er online.
På toppen af dette får din virksomhed en fleksibel telefonomstilling tilpasset nøjagtigt efter din

virksomheds behov.
Prisen varierer i forhold til løsningens omfang,
og starter fra 295 kr./md. ekskl. moms for en
enkeltmandsvirksomhed.
SPØRGSMÅL:
Man kan spørge sig selv: Hvorfor skulle jeg
så vælge denne løsning til min virksomhed?
Vi spørger dig: Kan du overhovedet se nogen grund til ikke at vælge den? …. Nej vel!
(Hvis du mod forventning kan, så lad os vide hvad vi
kan gøre bedre på erhvervsservice@evercall.dk)

Ring på 44 40 04 44 og hør nærmere.

Danmarks bedste
bredbånd- og telefoniløsning
Til små og mellemstore virksomheder
Vi skræddersyr naturligvis
løsningen til nøjagtigt din
virksomheds behov, og når
I vokser – så vokser vi med.
Ring og hør mere på telefon: 44 40 04 44 eller
send en mail til: erhvervsservice@evercall.dk

Powered by:

Spar 50 kr/md.
Har du ikke behov for support og
hjælp til opsætning af omstillingsanlæg, kan du spare 50 kr./md.

ENKELTMANDSVIRKSOMHED

DEN LIDT STØRRE VIRKSOMHED

• 100/20 Mbit bredbåndsforbindelse med
sikkerhedsløsning (failover til 4G)
• Omstillingsanlæg med 1 fastnettelefon
• Opsætning og support
på omstillingsanlæg

• 100/20 Mbit bredbåndsforbindelse med
sikkerhedsløsning (failover til 4G)
• Omstillingsanlæg med 4 fastnettelefoner og
4 mobiltelefoner
• Opsætning og support
på omstillingsanlæg

Priseksempel

kr./md.

295,-

Priseksempel

kr./md.

911,-

For ovenstående eksempler gælder følgende (det med småt):
Oprettelsesafgift: 1995 kr. Mobil abonnementerne er beregnet med fri tale og 2 GB data. Dataforbrug på fail-over routeren takseres med 25 kr.
pr. påbegyndt Gbyte pr. måned. Opkald fra fastnet IP-telefonen er 8 øre til DK fastnet og 19 øre til DK mobiler. (opkald til egne telefoner er gratis).
Kabel modem og 4G router stilles til rådighed uden beregning. Alle priser er angivet ekskl. moms.

OPTIMER DIT WI-FI OG HJEMMENETVÆRK
Det handler om at finde det optimale sted for placering af dit modem.

Optimer dit wi-fi og hjemmenetværk for trådløs adgang? Hvor hurtigt skal det gå?
Hvor kan du anbringe modemmet? Hvilke standarder understøtter dine enheder?
Det er vigtige spørgsmål, for de afgør, hvilke løsninger du kan bruge, og hvordan
du bedst griber det an.
MODEM/ROUTER PLACERING
Det handler om at finde det optimale sted
for placering af dit modem. En central placering er at foretrække. Eller sæt modemmet i
nærheden af det sted, hvor du oftest benytter
internet. Sæt ikke modem i køkkenet. Modemmets trådløse signal kan ikke lide bestemte
materialer. Det kan være både beton, mursten
og specielt metal. Derfor: sæt det ikke i køkkenet, hvor der oftest er metal i form af hårde
hvidevare. Ligeledes er en mikrobølgeovn ikke
optimal for forbindelsen.

Mange danskere ynder at placere modemmet
på gulvet, under sofaen eller nederst og bagerst på en reol, men denne placering forringer dit trådløse signal. Modemmet fungerer
bedst ved en høj placering. Det trådløse signal
sendes nemlig ud og ned.
Det er ikke sikkert, at dit Glenten modem er
installeret centralt, da montøren ofte installerer
modemmet hvor antennekablet kommer ind i
hjemmet. Her har man mulighed for at tilslutte
sin egen router til modemmet og placere den
mere centralt i hjemmet.

Sådan tilslutter du
din egen router til dit modem:

SKAL MAN BENYTTE
2,4GHZ ELLER 5GHZ?
Modemmet som du har fra Glenten understøtter både 2,4GHz og 5GHz. Hvilken
frekvens skal bruges? Hvis man bor i en
etageejendom eller et tæt bebygget område vil man kunne risikere at blive forstyrret
af andre enheder i nærheden, specielt på
2,4GHz vil man ofte opleve langsom og
ustabil forbindelse, eller opleve at blive frakoblet sin forbindelse. Dit modem kører på
såkaldte kanaler, som modemmet udsen-

der og hvis man slukker og tænder for sit
modem, scanner den kanalerne og låser sig
fast på den bedste kanal. Dette vil sandsynligvis kun virke i en kort periode, da dine
naboer formentlig vil gøre det samme. 5GHz
har en tendens til at have kortere rækkevidde og dårligere til at trænge igennem vægge og loftadskillelser, men man opnår langt
højere hastigheder og en generelt mere
stabil wifi forbindelse.
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HVILKEN HASTIGHED SKAL JEG VÆLGE
TIL MIT INTERNET?
Det kan være svært at gøre alle glade når
familien skal have internet. Ofte er der behov
som spil over nettet, streaming af tv, skoleopgaver, almindelig surf, og måske har man af
og til en hjemmearbejdsdag. Nogle gange prøver en eller flere i familien med alle de bedste
argumenter at få overbevist om, at det kun er
det hurtigste af det hurtigste, der er godt nok.
De fleste af os vil dog gerne have en forbindelse, der lever op til vores behov, men hvor

vi omvendt heller ikke betaler ekstra for noget,
vi aldrig bruger. Glentens 50/10Mbit forbindelse vil dække de flestes behov til mail og alm.
internetsurfing. Hvis man spiller, streamer og
downloader tunge filer anbefaler vi 100/20 Mbit
forbindelse. Kravet til større hastighed bliver
først større, hvis du skal op i 4K opløsning som
vil kræve 20-25 Mbit, men endnu er 4K teknologi ikke udbredt hverken blandt streamingtjenester eller på skærme.
Streaming af f.eks. Netflix bruger mellem 5-7
Mbit til HD-kvalitet.

Range extender/Access Point

HAR DU DÅRLIG WIFI DÆKNING?
Hvis du har brug for 100 MB/s, er trådløs måske ikke en realistisk løsning; gigabit ethernet kan være et
bedre valg. Hvis man f.eks. kun benytter tablet og mobil, vil man formentlig aldrig kunne opnå en hastighed på 100Mbit, uanset hvor god wifi dækning man har i sit hjem.
Et andet vigtigt emne er, hvilke trådløse standarder enhederne understøtter, med 802.11a/b/g/n/ac
nu udbredt i den virkelige verden med 2,4 GHz og 5 GHz-muligheder – det er ret vigtigt at vide, hvilke
enheder der kan håndtere hvilke trådløse forbindelser.
At strække sin wifi forbindelse ud i alle kroge og hjørner, kan være en udfordring for de fleste. Her
har man mulighed for f.eks. at tilslutte en Range Extender eller et Access Point som kan købes i de
fleste elektronik forretninger.
Man skal være opmærksom på, at en Extender forbundet trådløst til sit modem/router oftest vil miste
en stor del af hastigheden, men vil selvfølgelig forstærke wifi signalet. Man kan forbinde sin Range
Extender eller Acces Point med et netværkskabel til sit modem/router og det vil give en langt bedre
oplevelse af både wifi dækning og hastighed.
ER DIN NETFORBINDELSE LANGSOM?
De fleste kender det godt: Man har lige sat sig til rette i sofaen med popcorn og NETFLIX.
Fredagsfilmen skal til at starte, men går pludselig i stå og du tænker: Mit internet er langsomt. I dag
er livet bare for kort til en langsom internetforbindelse. Internettet forbinder os med underholdning,
hinanden og vores omverden, derfor skal det bare fungere.
• Tjek om placeringen af dit modem er rigtig. Monteringshøjden skal ca. være i 1-1,5 meters højde fra gulvet.
• Placer aldrig modemmet op ad radiatorer, i et skab eller for tæt på andet elektronik. Det kan forstyrre
modemmets signalstyrke.
• Hvis du fx kun har et modem i et treetagers hus, kan du opleve problemer med rækkevidden. Det kan
være en idé med en ekstra Router, Extender eller Access point, så den trådløse dækning udvides.
• Det er altid en god idé, at have modemmet tæt på de steder du bruger internettet mest
– fx i stuen til streaming og TV for hele familien.
• Nogle ældre modem/routere kører på den såkaldte B/G-standard, der er langsom og mindre kompatibel med nyere enheder. Et nyt trådløst modem/router, som bruger N- eller AC-standard kan optimere
din internetforbindelse.
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SPÆNDINGEN STIGER

En god krimi kan man mærke! Spændingen stiger og pludselig sidder man helt ude på kanten af sofaen.
Den trivielle hverdag er med ét erstattet af et mystisk gerningssted og forbrydelser, der venter på at
blive opklaret.
På Nabolandskanalerne er der altid garanti for spændingsserier af høj kvalitet. Her får du både
klassiske tyske krimier som ’Tatort’, ’SOKO’ og ’Kriminalkommissæren’ og flotte nordiske thrillere som
’Midnatssol’, ’Inden vi dør’ og ’Valkyrien’.
NABOLANDSKANALERNE.DK
FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

ZDF l Professor T l Foto: Martin Valentin Menke/ZDF

SVT l Midnatssolen l Foto: Ulrika Malm/SVT

NRK l Valkyrien l Foto: Tordenfilm/Erik Aavatsmark

SVT l Inden vi dør l Foto: Peter Cederling/SVT

Forbrydelser opklares på stribe

HER ER BJARNE...
Bjarne bor i Odense, og har lige modtaget en enorm dyr regning fra sin internetudbyder.
Heldigvis opdager han, at han kan få kompromisløs hurtigt internet fra Glenten til
en meget billig pris. Bjarne informerer straks sin boligforening om muligheden for at få
Glenten som udbyder, hvilket udløser stor jubel blandt de fremmødte.
Filmen vil også blive vist på TV2 i april måned
samt i Café Biografen og Nordisk Films Biograf i
Banegårdscentret i marts, april og maj.

I løbet af foråret lancerer Glenten en reklamefilm, som introducerer Bjarne og Glentens billige
internet for det fynske folk.
Filmen kan ses på vores hjemmeside:
www.glenten.dk/bjarne

KENDER DU NOGEN SOM BJARNE..
der også betaler alt for meget for deres internet, så vis dem filmen
så de ligesom Bjarne kan få Glentens hurtige og billige internet.
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REFERAT AF GLENTENS GENERALFORSAMLING

Den 23. februar 2017, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug.

Den 23. februar 2017, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs
Antennelaug.
Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt
på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro
Musica-salen i Odense.

levere det de kalder ”personfølsomme” oplysninger og det har betydet, at en plan B, måtte
sættes i værk: Medlemmerne skulle have deres
modem ombyttet. Det har kostet kr. 3 millioner
ekstra til indkøb af modems. Glenten har nu en
del modems på lager, som kan bruges igen. Vi
mener ikke at der er tale om personfølsomme
oplysninger, fordi der er tale om nogle konfigurationsfiler til modemmerne. Vi har jo alle oplysninger om vores medlemmer i forvejen, men vi
vidste ikke, hvor modemmerne stod.

I alt 115 stemmeberettigede var til stede.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden spurgte generalforsamlingen om den
havde noget imod, at der var en gæst til stede,
Susanne Christens fra Jyske Bank, som er
Glentens pengeinstitut. Der var ingen indvendinger imod dette.

Stofa har også bedt medlemmerne om at kaste
modemmerne på lossepladsen, hvilket er i strid
med en aftale, hvor alle modemmerne skal
overdrages til Glenten. Den Stofa fejl rettede
Stofa imidlertid.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen
blev valgt uden modkandidater.

Internetprisen vil som følge af investeringerne
stige fra 1. april 2017. En 50/10 Mbit vil koste
kr. 119,00 måned og 100/20 Mbit vil koste kr.
219,00 måned. Glentens bestyrelse havde det
mål, at alle, der overgik fra Stofa, også fik den
hastighed, de havde bestilt, og det er lykkedes.
Fra den 1. april 2017 vil man også kunne bestille
internet alene. Medlemmer, der ønsker internet
alene, skal betale det samme medlemskontingent, som medlemmer der ønsker tv. Det er på
500 kr. om året. Medlemmer der både ønsker
tv og internet betaler stadig et medlemskontingent på 500 kr. årligt.

Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens
kontor som referent. Pia Kolle blev valgt uden
modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og
dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik kort det generalforsamlingskompendie, der er udleveret til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten
kort den forretningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende havde
indvendinger mod forretningsordenen, og alle
stemmeberettigede har modtaget et generalforsamlingskompendium.

Medlemmer, der har tilvalgskanaler, skal køre
en kanalsøgning den 1. april 2017. Andre medlemmer skal ikke.
Glenten ønsker ikke at komme i samme situation som det skete for YouSee nytårsaften
og forsøger derfor at finde gode løsninger på
sikkerhedsløsninger. Til sikkerhed i hjemmet kan
der i løbet af april købes en Glenten automatisk
backup-løsning for 29 kr. om måneden. Fra april
vil der også blive tilbudt en Glenten automatisk
antivirus-sikkerhedsløsning til en pris, der ligger
langt under markedsprisen.

I alt 5 stemmetællere blev valgt:
Niels Gertsen - intern (kritisk) revisor og repræsentantskabsmedlem
Erik Berthelsen - repræsentantskabsmedlem
Erik Kjærgaard Sørensen - repræsentantskabsmedlem
Mia Wedel - Glentens administration
Lotte Slot Knudsen - Glentens administration
1.
BESTYRELSENS BERETNING
V/FORMANDEN, SØREN SKAARUP:
Formanden gennemgik beretningen og startede
med at fortælle om de forhandlinger, der har
været i 2016 om at indhente gode prisaftaler på
tv-kanalerne. Programselskaberne er pressede,
og det afspejler sig i de priser, der er meldt ud
for 2017.

Der arbejdes på at kunne sælge tv-grundpakken til kr. 99,00 kr. om måneden til alle husstande i hele Danmark og blandt andet til sommerhusejere.
Streaming-tv vokser stærkt og i 2020 forventes
der mere streaming end flow-tv. Allerede i dag
ser omkring 40% om ugen YouTube eller Netflix.
Formanden fortalte, at ca. 9% i dag ser Kanal 5,
Kanal 4, 6’eren og Canal 9. Tallene var indhentet fra det analysefirma, som branchen bruger.

Internetovergangen fra Stofa til Glenten den 1.
januar 2017 forløb som planlagt. Formanden roste Glentens administration. Stofa ville ikke ud-

Undlader man SBS kanalerne, som er Kanal 4,
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Chromecast, som på en simpel måde fortalte,
hvor enkelt det er at anvende en Chromecast.
Formanden gentog og gennemgik herefter forslag 1 til programflade 2017 – 2018 UDEN
SBS/Discovery’s tv-kanaler samt Forslag
2 til programflade 2017 – 2018 UÆNDRET
programflade.

Kanal 5, Discovery, Eurosport 1 og 2, 6’eren
og Canal 9, sparer man penge afhængig af
hvilken tv-pakke man har. Vælger man at bruge
overskuddet på for eksempel Dplay, som er
en streamingtjeneste, betaler man kun for det,
man selv ønsker at se.De viste eksempler vil
blive gentaget og gennemgået nøje under pkt.
3a) på dagsordenen

Formanden oplyste, at hvis man stemmer ja
til forslag 1, så konstaterer generalforsamlingen,
at priserne på SBS/Discoverys tv-kanaler er for
dyre.
Generalforsamlingen giver samtidig bestyrelsen
mandat til at genoptage forhandlingerne med
SBS/Discovery om køb af tv-kanaler.
Bestyrelsen godkender eller forkaster resultatet
af disse forhandlinger.

Formanden sluttede af med at takke for
opmærksomheden og dirigenten forslog, at
spørgsmål til beretningen omkring pakkevalg
kan stilles under punkt 3.
Carsten Lindholm ønskede at vide, om prisen
på internet fortsætter med at stige. Eller om
prisen sættes ned igen? Hertil svarede formanden, at hvis prisen skal sættes ned, vil investeringerne skulle fremrykkes. Der kan ikke svares
endegyldigt på, om prisen på internetproduktet
igen vil falde.

Hvis man stemmer nej til forslag 1, så ønsker
generalforsamlingen, at SBS’s tv-kanaler indgår
i tv-pakkerne, med de prisstigninger det medfører.

Allan Gorm Larsen spurgte, om kanalerne i
grundpakken bliver berørt, hvis man undlader
SBS kanalerne, hvortil formanden svarede, at
det bliver de ikke.

Formanden understregede, at der ikke er noget
rigtigt eller forkert ved at stemme det ene eller
det andet. Bestyrelsen ønsker at tage ”temperaturen” på, om loftet på programselskabernes
prispolitik er ved at være nået.

Dirigenten bad de fremmødte om en tilkendegivelse vedr. bestyrelsens beretning (bestyrelsens beretning skal ikke godkendes af generalforsamlingen). Der var en der tilkendegav,
at vedkommende ikke kunne bakke op om
bestyrelsens beretning. 4 undlod at tilkendegive, og resten af forsamlingen bakkede op om
bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte herefter forslaget til debat.
Steen Nicolaisen var nysgerrig efter at vide,
om der virkelig spares kr. 550.000 til streaming
af kanalerne på Web-tv og om man skal betale
mere for noget, man allerede har betalt for.
Hertil svarede formanden, at hvis SBS udgår,
så skal medlemmerne selv streame. Det vil reducere Glentens omkostninger.

2.
FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE.
Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport
2016 med tilhørende specifikationer.

Emil Pætau spurgte til, hvordan man havde
fundet frem til at lige netop 9% ser Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og Canal 9. Hertil oplyste dirigenten, at det er et gennemsnitstal, som analysefirmaet TNS Gallup har beregnet.

Peter Pætau ønskede at vide, præcis hvor
mange internetkunder Glenten har i dag, hvortil
Lars Mott meddelte, at der er ca. 12.500 internetkunder. Peter Pætau spurgte også, om
de modems Glenten nu har fået indleveret, er
et aktivt varelager, som skal opgives i regnskabet. Lars Mott fortalte, at modems er lagt ind
i regnskabet som et aktiv, der afskrives på, og
derfor skal modemmerne ikke være en del af et
varelager.

Palle Andersen oplyste forsamlingen, at han vil
stemme for forslag 1. Han ønskede ikke, at Glenten ukritisk skal lade udbyderne sætte prisen.
Niels Mathiesen ønskede ikke at stemme for
forslag 1, da han ikke kan undvære sportskanalerne. Man mister mange af de ”danske” fælles
oplevelser som for eksempel landskampe.

Der var 2, der ikke kunne godkende regnskabet, 6 som undlod at stemme mens resten af
forsamlingen kunne godkende regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Niels Gertsen anbefalede, at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle prisen ned.
Og kan der ikke forhandles en bedre pris, vil
SBS kanalerne udgå. Hertil spurgte Niels Mathiesen, om der skal være en ny afstemning,
såfremt forsamlingen giver bestyrelsen mandat
til en ny forhandling af priserne. Formanden
svarede hertil, at der skal der ikke jvf. teksten
i forslag 1.

3.
FORSLAG.
3A.
Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2017-2018.
Søren Skaarup viste en video om brugen af
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3C.
FORSLAG FRA JESPER NIELSEN OM
SELVBETALING AF STREAMINGTJENESTE
Jesper Nielsen foreslog, at medlemmer hos
Glenten, der har streamings tjenesten Web-tv,
selv skal betale for denne tjeneste. Han ønskede ikke at lukke ned for tjenesten, men mente,
at der kunne laves en overgangsordning.

Nuno Nielsen kunne fortælle, at Dplay virker ret
besværligt, da det kun er enkelte platforme, det
kan vises på.
Jørgen Holler var utilfreds med, at den nye
prisstigning, ved at beholde SBS kanalerne, ikke
var vist. Carl Erik Christiansen var enig i, at
det skal koste mere for at beholde SBS kanalerne i pakkerne. Han var nervøs for at lægge det
op til bestyrelsen til selv at bestemme, om de
skal udgå.

Hertil svarede formanden, at bestyrelsen ikke
bakker op om forslaget. Det er der flere grunde
til. Den første er, at de aftaler, der indgås med
Copydan, er kollektive aftaler, og det betyder at
alle medlemmer skal betale for at have muligheden for at se Glenten Web-tv.
Den anden er, at antallet af brugere af Glenten
Web-tv stiger med 100-200 medlemmer om
måneden.
Den tredje er, at YouSee og Stofa tilbyder tjenesten gratis og når der bliver forhandlet om
samarbejde med andre antenneforeninger, er
det et plus, at Glenten kan tilbyde Web-tv, som
er en af Danmarks bedste af sin slags.
Den fjerde er, at udgiften til Glenten Web-tv har
Glenten stadig og den skal betales.

Emil Pætau mente ikke, at det vil give mening,
at undlade SBS kanalerne.
Bent Greve spurgte, om der bliver forhandlet
nye priser, hvis forslag 1 bliver stemt ind, hvortil
formanden svarede, at der ikke er lang tid til at
forhandle men det kunne være, at prisen blev
en anden.
Niels Gertsen mente, at det udelukkende er
SBS, vi skal have fat i, da de absolut ikke skal
have lov til at sætte prisen. Han foreslog, at
stemme for forslag 1 og dermed give bestyrelsen mandat til at forhandle en ny og bedre pris.
Dette støttede Steen Nicolajsen og Carsten
Lindholm op omkring.

Emil Pætau indskød, at Glenten Web-tv er meget populært især blandt de unge, og anbefalede forsamlingen at stemme imod forslaget.

Formanden fik herefter ordet og oplyste, at
den aftale, der eventuelt bliver forhandlet frem
til, udløber næste år.

Poul Juul fra Fredensborg Søparks Antenneforening ønskede at forkaste forslaget på grund
af dets usaglighed. Man kan ikke sælge tv i dag
uden streaming. Fredensborg Søparks Antenneforening har tidligere været hos YouSee men
er i dag glad for samarbejdet med Glenten. I
Fredensborg har 50% af medlemmerne Glenten Web-tv. Start forfra funktionen ligger i Webtv og det fungerer fint. Det vil koste Glenten
adskillige millioner at få opbygget start forfra.

Dirigenten bad herefter forsamlingen om at
stemme for eller imod forslag 1.
Der var 112 stemmer fordelt på 3 blanke, 52 der
stemte nej til forslaget og 57 der stemte for.
3B.
FORSLAG FRA ALLAN LARSEN OM INDSÆTNING AF RADIO ALFA, SYDFYN
Allan Larsen har stillet forslag om, at indsætte
Radio Alfa, Sydfyn på den plads som Fyns Total
Radio havde uden dog at miste muligheden for
at høre Radio 2000. Allan Larsen motiverede
forslaget med, at man derved kan høre Radio
Alfa om aftenen og i weekenderne.

Bernt Freiberg fra Tune Kabelnet mente, at
man mister grundpakken, hvis man ikke holder
fast i Glenten Web-tv. De store som YouSee og
Stofa går mere og mere bort fra fuldpakken og
ned til Grundpakken.
Mette Jørgensen takkede Jesper Nielsen for
hans indlæg i Fyens Stiftstidende i dag den
23. februar 2017 omkring Web-TV. Det er god
reklame for Glentens Web-tv.

Claus Hansen kender til Radio Alfa og kunne
fortælle, at kanalen kan streames fra nettet og
mente derfor ikke, at der skal bruges penge
på det.

Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Der var 6 som stemte for forslaget og 6
som ikke ønskede at stemme. Resten stemte
imod forslaget.
Forslaget blev forkastet.

Formanden oplyste, at signalet skal hentes enten fra Svendborg eller fra Rudkøbing, og det vil
koste omkring kr. 15.000 at få den lagt ind, hvis
det er teknisk muligt at nå kanalen fra en af de
2 byer. Det tages der forbehold for.

3D.
FORSLAG FRA JESPER NIELSEN OM AT
GLENTEN MELDER SIG IND I FDA
Jesper Nielsen motiverede sit forslag med, at
priserne i FDA er faldet drastisk. A2012 er en
lille forening. Der er i Glenten blevet brugt mil-

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.
Der var et stort flertal, der stemte imod og 7
stemte for. 16 ønskede ikke at afgive stemme.
Forslaget blev forkastet.
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Carsten Jørgensen som ønskede genvalg.
Han fortalte forsamlingen, at han ønsker at
fortsætte arbejdet i bestyrelsen, da han har en
meget stor erfaring. Han har været med i 8 år
og er stolt over, at Glenten er en stabil forening.
Carsten Jørgensen deltager aktivt i A2012,
hvor han har en post i Skatte- og økonomiudvalget.
Carsten Jørgensen er næstformand i Glenten
og sidder i Glentens Forretnings- og Økonomiudvalg.

lioner af kroner i juridisk bistand de senere år,
og Jesper Nielsen mente derfor, at FDA er klart
den bedste forening at være medlem af, da de
yder juridisk bistand.
Formanden meddelte, at Glenten er med i
A2012 for at samarbejde med de andre foreninger og for at stille ekspertise til rådighed
for A2012s medlemmer. Intet er gratis i dag og
FDA har ikke advokater eller tekniske konsulenter ansat til at varetage foreningernes behov.
FDA gør brug af eksterne konsulenter, som der
skal betales dyrt for. Al god teknisk, økonomisk,
skatteteknisk og juridisk ekspertise er samlet i
A2012.

André Schneider som ønskede genvalg.
Han er 37 år og har siddet i bestyrelsen i 3 perioder. Er med i strategi- og teknikudvalget. Han
ønsker genvalg, da han vil arbejde videre med at
skabe billige løsninger til medlemmerne. Er meget
engageret i bestyrelsesarbejdet og bakker op
omkring et bredt udbud af kanaler.

I 2017 skal Glenten betale omkring 45.000 kr.
for et medlemskab af A2012. I FDA vil man i
2017 skulle betale omkring 120.000 kr. for et
medlemskab, som vi føler, vi ikke får noget for.
Det oplæg Jesper Nielsen kom med, er taget
direkte fra FDAs hjemmeside. Bestyrelsen ønsker ikke et medlemskab med FDA.

Flemming Nielsen som ønskede genvalg.
Han er 54 år og arbejder privat indenfor robotindustrien. Flemming ønsker genvalg på grund
af hans tekniske baggrund og bidrager i dag
med sin tekniske kompetence i strategi- og
teknikudvalget. Han har været med i bestyrelsen i 4 år og har stadig meget at byde ind med.
Fokuserer meget på at have nogle fornuftige
priser på internet og god kvalitet.

Peter Pætau oplyste, at de advokatomkostninger, som Glenten har haft, er opstået i forbindelse med det slagsmål, der har været med
Stofa samt en personalesag.
Poul Juul FSA, har i en periode på 3 år været
formand for FDA og ønskede ikke, at Glenten
skal melde sig ind i FDA. I A2012 arbejdes der
meget mere sammen foreningerne imellem.
Han mente, at de oplysninger Jesper Nielsen
fremlagde, er urigtige. Hertil svarede Jesper
Nielsen, at det ikke er i orden at kritisere en forening, som han selv forlod for nogle år siden.

Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen:
Emil Pætau ønskede at stille op, da han har en
del erfaring i bestyrelsesarbejde. Han mente, at
han kan bidrage med nye input.
Jesper Nielsen mente, at det vil være sundt
med nye folk i bestyrelsen.

Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Flertallet stemte imod forslaget. 2 stemte
for og 13 ønskede ikke at stemme.
Forslaget blev forkastet.

Dirigenten satte herefter en skriftlig afstemning i
gang og resultatet af afstemningen blev følgende:
Carsten Jørgensen 68 stemmer
André Schneider 74 stemmer
Flemming Nielsen 75 stemmer
Emil Pætau 39 stemmer
Der var en blank stemme og en var ugyldig.

4.
BEHANDLING AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for
2017 og fremlagde forslaget om uændret årligt
kontingent på 500 kr.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent
blev vedtaget. Der var 2 der ikke ønskede ikke
stemme.

Udfaldet af den skriftlige afstemning blev genvalg af Carsten Jørgensen, André Schneider
og Flemming Nielsen.
5C.
VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER.
Ole Thomsen Meyersahm var på valg og
ønskede i første omgang genvalg. På selve
generalforsamlingen trak han sit ønske om genvalg tilbage. Han roste samtidig bestyrelsen for
deres fantastiske arbejde.

5.
VALG.
5A.
VALG AF KASSERER.
Lars Mott blev genvalgt som kasserer uden
modkandidater.

Danny Nissen var på valg og ønskede genvalg.
Han fortalte forsamlingen, at han vil arbejde med
at beholde alle de kanaler, vi har i dag samt flere
streamingtjenester. Danny Nissen blev genvalgt.

5B.
VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER.
Opstillet fra bestyrelsen var:
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Emil Pætau ønskede at stille op som kandidat
til bestyrelsessuppleantposten, da han blandt
andet ønsker at arbejde med at få fat i de unge
og udbrede viden om Glentens produkter. Han
er uddannet tømrer og er i gang med at uddanne sig til bygningsinstruktør. Emil Pætau blev
valgt uden modkandidater.
Posten som første og anden suppleant foregår
ved lodtrækning, når behovet for at benytte
muligheden opstår.

Jesper Nielsen mente, at der i foreningsvedtægten står skrevet at bestyrelsens beretning
skal til afstemning. Formanden kunne berette,
at der ikke står nogen steder i foreningsvedtægten, at beretningen skal til afstemning.

5D.
VALG AF REVISOR.
Intern (kritisk) revisor Peter Pætau var på valg
og var villig til genvalg.
Peter Pætau blev genvalgt uden modkandidater.
PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som
eksterne revisorer.

Ole Lorentsen oplevede på et tidspunkt, at
hans printer lige pludselig ikke virkede og opfordrede til, at der i fremtiden sendes en mail
rundt til medlemmerne, hvis der sker omlægning i kablerne. Ole blev opfordret til, at tage
kontakt til Glentens administration.

Allan Gorm Larsen var usikker på, om Glenten
fremadrettet ønsker at fjerne FM-radiokanaler,
hvortil formanden kunne berette, at det er der
ingen aktuelle planer om.

Tage Lauritsen Tune Kabelnet, har en baggrund som radiomekaniker og han havde sammenlignet FM kanaler med PBC streaming samt
streaming fra Danmarks Radio og kom frem til
den konklusion, at IP streaming giver en langt
bedre lyd end de andre.

5E.
VALG AF REVISORSUPPLEANTER.
Karl-Erik Christiansen og Kaj Larsen var på
valg.
Begge ønskede genvalg og blev valgt.

Formanden oplyste forsamlingen, at TV2 i løbet af
foråret vil kunne ses uden for hjemmet for kr. 5,00
måneden. Han sluttede af med at sige, at personligt er han glad for at forslag 1 blev stemt ind.

6.
EVENTUELT.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet
eventuelt, og at intet kan vedtages.

Da der ikke var flere der ønskede at ytre sig,
takkede dirigenten forsamlingen for god ro og
orden, og gav ordet til formanden.

Carsten Lindholm oplyste, at han ikke kan få internet på grund af sin udlejer. Carsten blev opfordret til, at tage kontakt til Glentens administration.

Formanden takkede også generalforsamlingen
for god ro og orden og takkede dirigenten for
hans måde at håndtere generalforsamlingen på.

Bent Greve mente, at formandens beretning
handlede mere om fremtiden end om det, der
er sket i det forgangne år. Ydermere spurgte
han til, hvorfor Glenten har valgt at nedlægge
mailsystemet? Formanden kunne fortælle, at
han tidligere havde fået at vide, at beretningen tog for lang tid. Han vil tage Bent Greves
mening til efterretning. Nedlægning af mailsystemet er blevet besluttet af økonomiske og
administrative grunde.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.40.
Odense, den 2. marts 2017.
Som dirigent:

Erik Baltzer Nielsen
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Som referent:

Pia Kolle

VIGTIGT KUN AT TILMELDE SIG ÉN BETALINGSFORM

Hos Glenten kan du, som medlem, tilmelde dig forskellige automatiske betalingsmetoder, så du undgår faktureringsgebyr på 50 kr, ved udsendelse af regning pr. post

DU KAN VÆLGE ÉN AF FØLGENDE BETALINGSMULIGHEDER:

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

• Automatisk kortbetaling (ingen gebyr) – du opretter automatisk kortbetaling med dit Dankort på
Glentens selvbetjening - dermed trækkes beløbet automatisk

• PBS aftale (gebyr på 7 kr.) – 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 www.selvbetjening.glenten.dk/ og tilmelder dig den betalingsform 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.

NY PÅ ADRESSEN?

BETALING PÅ GLENTENS KONTOR
– ønsker du at betale en regning her på kontoret, tager
vi imod Visa-Dankort og kontant betaling.

BETALING PÅ GLENTENS HJEMMESIDE
– indbetaling foretaget direkte via Glentens selvbetjening
(Dan-kort betaling), registreres med det samme.
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Når man flytter ind i en bolig, hvor der
er åbent for tv-signal, er det muligt at
skifte tv-pakken uden beregning
– såfremt det bestilles indenfor 14 dage
fra indflytningsdatoen.
Husk at kontakte Glenten ved indflytning, så du sikre, at du er registreret
på adressen.

GLENTEN I PRESSEN

Velkommen til hurtigere og billigere internet

I forbindelse med overdragelsen af 8.000 internetkunder fra Stofa nytårsnat, har Glenten været i
medierne – nedenfor ses et lille uddrag heraf.
Overdragelsen gik som forventet, og vi hos Glenten er meget glade for at kunne byde alle de nye
internetmedlemmer velkommen tilbage til hurtigere og billigere internet.
Vi har modtaget henvendelser fra medlemmer, som har oplevet at mangle information fra Glenten
vedrørende overtagelsen. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi har informeret både i pressen, på hjemmesiden, infokanalen, avisannonce og via nyhedsbrev.
Vi informerer primært via hjemmesiden, informationskanalen og nyhedsbrevet. Informationskanalen
findes på kanalplads 31 og nyhedsbrevet udsendes på mail. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på:
www.glenten.dk/nyhedsbrev

Glenten i pressen

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er relevante informationer eller nyheder, som berører dig som medlem.

I forbindelse med overdragelsen af 8.500 internetkunder
fra Stofa nytårsnat, har Glenten
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MEDLEMSBLAD: ELEKTRONISK ELLER PAPIR?
Hvad du ønsker, skal du få…

Glentens medlemsblad udkommer 2 gange om
året. Et blad koster ca. 26 kr., alt inklusiv.
Langt de fleste omkostninger er til trykning og
distribution.

gerne minimere alle de omkostninger vi kan, så
dit medlemskab af Glenten bliver så billigt som
muligt. Det gælder også omkostninger til Glentens medlemsblad.

Flere og flere medlemmer efterspørger medlemsbladet kun i en elektronisk udgave. Det
ønske imødekommer vi allerede i dag, dels fordi
medlemsbladet bliver distribueret sammen med
et elektronisk nyhedsbrev, og dels fordi Glentens
medlemsblade er tilgængelige på hjemmesiden:
www.glenten.dk/om-glenten/medlemsblad

Ønsker du at modtage Glentens medlemsblad som
blad, leveret i din postkasse, SKAL vi høre fra dig.

Ønsker du at modtage Glentens medlemsblad
elektronisk pr. mail, bedes du tilmelde dig Glentens elektroniske nyhedsbrev på www.glenten.
dk/nyhedsbrev
Det er fortsat et ønske, at medlemsbladet skal
være gratis, og vi omdeler det med glæde til
alle medlemmer, som ønsker det. Vi vil imidlertid

Fra oktober måned 2018 sender vi derfor kun
medlemsbladet – i papirudgaven - til medlemmer, der ønsker det.
HVIS DU FORTSAT VIL MODTAGE MEDLEMSBLADET I PAPIRUDGAVEN, KAN DU:
• udfylde og sende kuponen nederst på denne
side. Det er GRATIS
• sende os en mail på info@glentenodense.dk,
og bede om det
• komme forbi Glentens kontor på Vagtelvej 1,
5000 Odense C.

GLENTENS MEDLEMSBLAD I DIN POSTKASSE
Indsend kuponen hvis du fortsat ønsker at modtage Glentens medlemsblad i din postkasse

JEG ØNSKER AT MODTAGE GLENTENS MEDLEMSBLAD I MIN POSTKASSE

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:
MAIL:
UNDERSKRIFT:
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