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LEDEREN
Nye medlemmer – Skærbæk Antenneforening

NYE MEDLEMMER  
– SKÆRBÆK ANTENNEFORENING
Bestyrelsen vil gerne ønske et velkommen til 
medlemmerne af Skærbæk Antenneforening ved 
Fredericia. Skærbæk Antenneforening har be-
sluttet at opløse foreningen pr. den 31. decem-
ber 2015, og melde sig ind i Glenten. Skærbæk 
Antenneforening har ca. 500 medlemmer.

GLENTEN WEB-TV  
– SE TV HVOR DU VIL, NÅR DU VIL
I efteråret 2014 købte Glenten et firma, som viser 
Web-tv (Web-tv = at se tv over internettet på 
enten tablet, smartphone, PC og/eller MAC) til 
kunder over hele landet. Firmaet kunne samti-
dig bruges som grundlag for Web-tv til Glentens 
egne medlemmer. 
Det viste sig, at der ikke var økonomisk grund-
lag for at beholde firmaet, der solgte Web-tv til 
kunder spredt over hele Danmark. Derfor indgik 
Glenten en aftale med det firma, der admini-
strerer al den teknik, der er grundlaget for at se/
vise Web-tv, så vores medlemmer fortsat kan 
se grundpakkens tv-kanaler på Web-tv på enten 
tablet, smartphone, PC og/eller MAC. 
Hvis man også ønsker at bruge Web-tv-mulig-
hederne på sit fjernsyn, koster det 13,50 kr. pr. 
måned i afgift, som betales ubeskåret videre  
til Copydan Verdens TV, der repræsenterer  
alle rettighedshaverne.
Med Web-tv kan man starte forfra i en udsen-
delse eller gå op til 48 timer tilbage og hente 
en udsendelse. Undtaget herfra er TV2, som 
ikke ønsker at give rettigheder til at starte en tv-
udsendelse forfra, eller spole frem/tilbage i den.
Web-tv er en gratis fornøjelse for medlemmerne, 
og det betyder, at du kan tage grundpakken 
med i sommerhuset, i campingvognen, eller på 
farten – bare der er en internetforbindelse.
Hvis man gerne vil bruge denne mulighed, kan 
man tilmelde sig på hjemmesiden, under Web-tv 
(medlemsnummeret skal bruges) eller henvende 
sig til kontoret for at få hjælp til det.

Bestyrelsen vil gerne udvide mulighederne til 
også at omfatte flere tv-kanaler, end grundpak-
kens, men det kræver, at vi bliver enige med 
Copydan Verdens TV og programselskaberne. 
Og de kræver ekstra betaling for, at medlem-
merne skal kunne se tv på tablet, smartphone, 
PC og/eller MAC. Vi forhandler om det i øjeblik-
ket, men fordi vi alle i forvejen betaler for tv-
kanalerne, er det begrænset, hvor meget ekstra, 
bestyrelsen mener det er rimeligt, at medlem-
merne skal betale – blot fordi man vil se tv-ka-
nalerne på noget andet (tablet, smartphone, PC 
og/eller MAC) end sit fjernsyn. Hvis vi bliver enige 
med parterne, vil kanalerne automatisk blive lagt 
ind på Web-tv, hvor grundpakkens tv-kanaler al-
lerede ligger.

STOFA
Voldgiftssagen mod Stofa er nu afsluttet. Stofa 
krævede at kunne sælge internet via Glentens 
antenneanlæg også efter 31.12.2016, hvor kon-
trakten udløber. Det ville bestyrelsen selvsagt 
ikke acceptere, og en voldgiftsret gav Glenten 
fuldt medhold. Så nu er den sidste forhindring 
fjernet, og derfor kan alle medlemmer fra den  
01.01.2017 modtage billigt internet fra Glenten.  
Vi har to hastigheder: Én på 50/10 til 99,- og én 
på 100/20 til 199,-, så vi glæder os i bestyrelsen 
til at udvide denne mulighed til alle medlemmer.
I praksis sker der det, at det enkelte medlem i  
løbet af efteråret 2016 kan tilmelde sig til Glen-
tens internet og få leveret foreningens internet 
fra tilmeldingen. Tilmeldingen sker bl.a. via hjem-
mesiden. Der sendes information til alle de med-
lemmer, der endnu ikke kan modtage internet  
fra Glenten. Og der kommer meget mere infor-
mation om, hvordan man kan tilmelde sig Glen-
tens billige internet.
Medlemmer, der har internetabonnement hos 
Stofa, fortsætter med at betale for det til Stofa 
indtil den 31.12.2016, hvor kontrakten udløber. 
Herefter betales der for abonnementet til Glen-
ten til den meget lavere pris.

Artikel af
Søren Skaarup
Formand

Lederen
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NY KANAL 9 PÅ GLENTEN 
TV 2/FYN med nyheder fra kl. 14.00

På alle hverdage kan du nu se friske, fynske 
nyheder på dit tv: Direkte, mens dagens store 
begivenheder foregår på Fyn. Og garneret af 
nyhedsopdateringer hver halve time fra kl. 14.00 
og frem til kl. 20.00. Til efteråret og vinter kom-
mer der endnu mere, for da udvider TV 2/FYN 
sendefladen.

TV 2/FYN har som den første af landets otte TV 
2-regioner lanceret Danmarks første, regionale 
nyhedskanal. Fra mandag-fredag fra kl. 14.00-
20.00 er det journalistiske indhold 100 procent 
fynsk. Fortalt med samme ånd, samme sult og 
samme fortællelyst som TV 2 News. 

Glenten har placeret TV 2/FYN på kanal 9, og den 
løbende nyhedsdækning bliver både forbedret og 
forstærket her i efteråret og i løbet af vinteren. 

Siden premieren midt i januar har TV 2/FYNs 
redaktion justeret undervejs og lært af erfarin-
gerne med at sende nyheds-tv overalt fra Fyn. 
For eksempel blev folketingsvalget i juni dæk-
ket massivt på kanalen. Og da musikfestivalen 
Tinderbox foregik i Odense den 26.-28. juni, 
sendte TV 2/FYN 26 timers live-tv med base fra 
Tusindårsskoven i Bolbro.  

- Vi ved, at fynboerne er vilde med lokal- og 
regionalt nyhedsstof. Vi ved også, at tv-seerne 

siver fra de store, traditionelle nyhedsudsen-
delser. Men det er ikke det samme som, at de 
flygter væk fra tv. I 2015 forventer vi alle bare, at vi 
kan se nyhederne før de sker, mens de sker – og 
lige efter, at de er sket. Det behov kan vi dække 
nu, fordi vi sender live, mens nyhederne foregår, 
siger Esben Seerup, direktør på TV 2/FYN.

Esben Seerup er meget glad for, at Glenten som 
landets største, uafhængige antenneforening 
har placeret TV 2/FYN på kanal 9, for næste 
skridt er, at fynboerne får øje for den regionale 
nyhedskanal. Den er – som de velkendte TV 2/
FYN-vinduer på TV 2 – ren public service og 100 
procent licensfinansieret.

- Når man starter nye ting i mediebranchen, skal 
man væbne sig med tålmodighed, for vores me-
dievaner tager år at ændre. Netop derfor er det  
afgørende vigtigt, at så vigtig en aktør på det fyn-
ske tv-marked som Glenten har bakket TV 2/FYN 
op på så tidligt et tidspunkt. Det er vi meget tak-
nemmelige for, siger Esben Seerup fra TV 2/FYN.

Blandt fornyelserne i efteråret af TV 2/FYNs 
kanal bliver en udvidelse af nyheds-sendefladen, 
så seerne også fra kl. 20.00-24.00 vil kunne se 
helt aktuelle nyhedsopdateringer. I 2016 satser 
den fynske regionalstation på at komme i luften 
allerede fra kl. 12.00 på alle hverdage.

Det ligner måske TV 2 News, men det er TV 2/FYN: På kanal 9 i Glenten sender TV 2/FYN nu nyheds-
tv på alle hverdage fra kl. 14.00-20.00. Når historien er af landsdækkende interesse, deles nyhederne 
med blandt TV 2 News. Som her i april, hvor reporter Jacob Rytz Hansen kl. 14.05 var direkte igen-
nem fra et politisk møde i Kolding. På samme tid viste TV 2 News et TV 2/FYN-interview med SF’eren 
Karsten Hønge, som var optaget 20 minutter tidligere.

Artikel af
Esben Seerup
DIREKTØR
TV 2 FYN

Ny  nyhedskanal
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Det kan blive virkelighed, at du kan tage din 
tv-pakke med til udlandet. Det kan ske med 
Glenten Web-tv.

EU har varslet etablering af et ”digitalt indre 
marked”. Det har givet anledning til en lang 
række forslag fra forskellige sider. I øjeblikket 
er det svært at forudse, hvad det hele ender 
med. Men noget vil komme til at ske. Om få år 
vil den ophavsret, vi kender i dag, utvivlsomt 
være lempet på væsentlige 
punkter. Til gavn for forbruger-
ne, og dermed også Glentens 
medlemmer.

Visionen i de planer EU har 
fremlagt er, at EU skal være di-
gitalt, og det digitale skal gøre 
EU’s indre marked til et reelt 
fælles marked, ét marked.

OG HVILKEN BETYDNING 
HAR DET SÅ FOR MIG SOM 
MEDLEM AF GLENTEN?
Vi kan forvente fri bevægelighed 
af tv-signaler på samme måde, 
som der i dag er fri bevægelighed af tjeneste-
ydelser/varer, og på samme måde, som der er 
fri bevægelighed af arbejdskraft i EU.

Vi kan fx forvente at kunne købe ”boksekam-
pen” fx, af en udbyder i Tyskland, hvis det er 
billigere end at købe den i Danmark.
Og vi kan fx forvente, at den såkaldte og meget 

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør

Se Glenten Web-tv 
overalt på kloden...

DIREKTØREN HAR ORDET 
Det kan blive virkelighed, at du kan tage din tv-pakke med til udlandet

omdiskuterede ”geoblokering” ophæves for 
EU-landene. Geoblokering betyder, at du kun 
kan benytte dansk købte tv-abonnementer i 
Danmark, ikke i udlandet. 

SE GLENTEN I GLASGOW  
Hvis det går som EU bebuder, så vil du med 
Glenten Web-tv, kunne streame din tv-pakke, 
når du ligger på stranden på Ibiza, eller se en 
Superliga-kamp, hvis du er på forretningsrejse i 

Glasgow. Streaming er at se på, 
eller lytte, til data fra internettet, 
på din smartphone, tablet, Mac 
eller PC uden at lagre det. Det 
kan fx være en tv-udsendelse, 
musik eller film, som så ikke 
fylder din harddisk op.

Fx vil du med Glenten Web-tv 
kunne se din tv-pakke uanset 
om du er i Bologna, Madrid, 
London eller Stockholm. Blot 
abonnementet er købt og betalt 
i Danmark. Eller: Din tv-pakke 
skal du kunne se, uanset hvor 
du er i EU.

FORBRUGERNE BLIVER VINDERNE
Alle digitale (fx streaming-tjenester) varer er i 
deres natur globale, og der er i princippet ingen 
tekniske begrænsninger. Rettighedshavere har 
imidlertid opstillet barrierer, fx betalingsbarrierer.  
Og det er tydeligt, at EU’s planer er at fjerne 
disse barrierer. Det er til gavn for forbrugerne.
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ADMINISTRATION OG TEKNISK AFDELING:
Mandag til onsdag 10.00 - 13.00
Torsdag 14.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

SERVICE VEDR. DÅRLIGT TV-SIGNAL:
Mandag til torsdag 9.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 12.00

INTERNET SUPPORT - STOFA INTERNET 
Mandag til søndag 8.00 - 22.00
Tlf.: 88303020

INTERNET SUPPORT - GLENTEN INTERNET:
Mandag til fredag 17.00 - 20.00
Lørdag 10.00 - 14.00

PERSONLIG BETJENING PÅ GLENTENS KONTOR: 
Mandag til onsdag 12.00 - 14.00
Torsdag 14.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

VAGTTELEFON:
Mandag til torsdag 16.00 - 23.00
Fredag 12.00 - 23.00
Lørdag til søndag 8.00 - 23.00

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

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

66 14 41 77

ADMINISTRATION 
Har du spørgsmål vedr. Glentens produkter, 
bestilling af tv og internet, skift af tv pakke, 
åbning og lukning, samt spørgsmål vedr. 
din regning – TAST 1

TEKNIK & SUPPORT
Har du tekniske spørgsmål, eller brug for  
at fejlmelde dit tv-signal eller internetsup-
port – TAST 2

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.

TIPS:
Ved bestilling af tv, ved tilflytning, ved fraflyt-
ning venligst kontakt Glenten skriftligt. Enten 
på mail, via www.glenten.dk/kontakt eller 
pr. brev
Ved bestilling af internet, venligst udfyld  
bestillingsformular, som du finder på  
www.glenten.dk/internetbestilling-online

TAST TAST
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør

Billigt internet...

FRA DEN 1. JANUAR 2017
kan alle Glentens medlemmer få Glentens internet, 
til Glentens priser.
Den 20. marts 2015, blev der afsagt kendelse i 
en voldgiftsag mellem Glenten og Stofa.

Kendelsen betyder, at Glentens medlemmer, 
kan få Glentens internet til Glentens priser fra 
den 1. januar 2017 – i stedet for Stofas internet til 
Stofas priser.

Lige nu er Glentens internetpriser:

• 50/10 Mbit til 99 kr. om måneden
• 100/20 Mbit til 199 kr. om måneden 

VOLDGIFTSSAGENS BAGGRUND
En tidligere bestyrelse i Glenten overdrog ret-
tighederne til at drive internet i dele af  Glenten  
til OE Kabel TV, som blev opkøbt af Canal Digi-
tal. I 2012 opkøbte Stofa rettighederne af Canal 
Digital, og det er derfor Stofa, der i dag driver 
internet i dele af antenneanlægget.

Tidligere har der været en fælles forståelse for, 
hvornår Stofas rettigheder til at drive internet i  
Glenten udløber – nemlig den 31/12-2016.
På et møde i oktober 2013 meddelte Stofa imid-
lertid, at der nu var en opfattelse af, at aftalen 
udløber den 31/12-2018, og ikke den 31/12-2016.

Derfor var Glentens påstand i voldgiftssagen, 
at Stofa skal anerkende, at aftalen udløber den 
31/12-2016 – og det var den påstand Glenten fik 
fuldt medhold i.

BILLIGT INTERNET TIL ALLE GLENTENS MEDLEMMER I 2017 
Fra den 1. januar 2017 kan alle Glentens medlemmer få Glentens internet

En voldgiftskendelse betyder, at alle 
Glentens medlemmer fra 1. januar 
2017, kan få Glentens internetha-

stigheder til Glentens priser
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SAMARBEJDE SEJREDE I SKÆRBÆK
Velkommen til Skærbæk Antenneforening

Skærbæk Antenneforening ved Fredericia, er 
udfordret af bl.a. det lokale elselskabs fiber-
net og af TDCs Home Trio. Skærbæk Anten-
neforening valgte at nedlægge foreningen  
og, at foreningen skal føres videre på et 
ikke-kommercielt/non-profit grundlag. Derfor 
valgte Skærbæk Antenneforening Glenten til 
at drive foreningen videre – med forenings-
tanken, som grundlag.

For at finde den mest optimale løsning for bor-
gerne i Skærbæk, til at drive foreningen, har  
der været flere forhandlingsrunder. 

- ”Vi valgte at holde møde med de store  
kommercielle udbydere, en sammenslutning  
af antenneforeninger, en lokal antenneforening, 
og Glenten, der kan forsyne borgerne i Skær-
bæk med internet, tv, streaming-tjenester og 
telefoni. Efter en række forhandlingsmøder 
og mange økonomiske beregninger, valgte 
generalforsamlingen klart Glenten. Glenten fik 
simpelthen samtlige stemmer”, fortæller Søren 
Rosborg, formand for Skærbæk Antennefor-
ening, og fortsætter:

- ”Det tiltaler os, at Glenten er en non-profit for-
ening, der kun bruger overskuddet på medlem-
merne, ved fx at vedligeholde, opgradere og 
udbygge nettet, og billige priser.

Glenten er ikke en kommerciel virksomhed, der 
har en aktionærkreds, der forventer udbytte.
Vi kunne se, at tilbuddene fra de kommercielle 
udbydere, var billige nu og her, men efter ”bil-
ligperioden” var overstået, så kom regningen  
til medlemmerne for fuld styrke”.

DUOPOL
Søren Rosborg opfordrer antenneforeningerne 
til samarbejde, i stedet for at bidrage til duopo-
let i branchen, bestående af 2 store kommer-
cielle udbydere.

- ”Der er mange gode alternativer til branchens 
duopol, og de udemærker sig ved at kunne 
levere billigere tv og billigere internet. Og i vir-
keligheden er det jo ikke raketvidenskab, fordi 
de kommercielle udbydere er sat i verden for  
at tjene penge. Det er Glenten fx ikke. Jeg tror 
det er derfor, at vi i Skærbæk valgte Glenten”, 
slutter Søren Rosborg.

Søren Rosborg
Formand for Skærbæk  

Antenneforening
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 
Samarbejde 
sejrede...

Skærbæk Antenneforening 
valgte Glenten frem for en  

kommerciel udbyder.
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GLENTENS STRATEGI 2015 - 2018

Efter Generalforsamling 2015, nedsatte besty-
relsen et Strategi- og kommunikationsudvalg 
bestående af:

• Bestyrelsesmedlem Mette Jørgensen

• Bestyrelsesmedlem André Schneider

• Bestyrelsesmedlem Flemming Jørgensen

• Direktør Lars J. Knudsen

Udvalget udarbejdede et kommissorium, så der 
var rammer for udvalgsarbejdet.

Udvalget har gennemført 2 såkaldte SWOT-
analyser. 1 for Glenten generelt, og 1 for Glenten 
Web-tv. SWOT står for Strengths, Weaknesses, 
Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styr-
ker, svagheder, muligheder og trusler.

SWOT-analysen skaber, igennem en simpel 
proces, struktur i og overblik over Glentens 
styrke- og konkurrencesituation gennem fokus 
på de fire ovenstående kategorier: 

Glentens Strategi 2015-2018, forventes 
offentliggjort i oktober/november 2015

Glentens interne (egne, indre) styrker og svag-
heder, og Glentens eksterne (udefra givne) 
muligheder og trusler.

Udvalgets arbejde har været forelagt det ordi-
nære repræsentantskabsmøde den 10. sep-
tember 2015, og der pågår, ved redaktionens 
slutning, det afsluttende arbejde med Glentens 
Strategi 2015 – 2018. Strategien vil blive gjort 
tilgængeligt, på glenten.dk/forening/strategi, 
når den er færdigbearbejdet.
Det forventes at ske i oktober/november 2015.
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 
Strategi  
for Glenten..
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KAN JEG FÅ GLENTEN INTERNET?

http://mit.glenten.dk/nytmedlem

På Glentens hjemmeside, kan du se, om du kan få Glentens internet

Klik ind på:

- og indtast din adresse. Så får du svar på, om du kan få Glentens internet.

I disse antenneforeninger, kan alle medlemmer få Glentens internet:

• A70, Bolbro

• Bellinge Antennelaug

• Julagergård Antennelaug

• Lunde Antennelaug

• Skærbæk Antenneforening (pr. 1/1-2016)

• Søparkens Antenneforening

• Tidligere Kolibri Antennelaug

• Tidligere Tarup Antennelaug

• Østparkens Antennelaug

I disse områder, kan alle medlemmer få Glentens internet 

• Bækkelundshave

• Civica, afdeling 1, Kochsgade m.fl.

• Civica, afdeling 25, Kildemosen

• Fyns Almennyttige Boligselskab, Bregnevej 19

• Fyns Almennyttige Boligselskab, Nedergården i Nedergade

• Gyldenhøjen/Gyldenhusvej/Gyldenmarken

• Isgårdsvænget

• Kimbrerbakken v/Bellinge

• Nyborgvej 339 (og nedefter – i takt med renovering af lejligheder)

• Skibhus Skovly

• Skibhusvej 266 - 286

• Søndermarken

GLENTENS INTERNET

Det er koster 295,- at oprette internet.
Du kan til enhver tid skifte hastighed.  
5 mail adresser er inkluderet.
Opsigelse skal ske skriftligt, og varslet er løbende 

Navn:

Glenten 50/10
Glenten 100/20

Hastighed:

50 Mbit / 10 Mbit 
100 Mbit / 20 Mbit

Pris pr. mdr.:

99 kr.
199 kr.

måned + 1 måned.  
Hvis du har betalt for meget, returneres dit 
tilgodehavende.
Ønsker du trådløst modem koster det 500,-

10
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GLENTENS SERVICEPARTNER

Information af
Dan Kappelgaard
Teamleder

Ny infokanal..

Det glæder Glenten, nu at kunne præsentere 
medlemmerne for den helt nye infokanal i nyt 
lækkert design med et mere levende udtryk. 

På infokanalen finder du bl.a. åbningstider, 
nyheder, driftsstatus, vejrudsigt, samt andre 
nyttige informationer om hvad der rør sig  
i foreningen.  
Stil ind og se den nye Infokanal på kanalplads 31. 

NY
INFOKANAL

PÅ
GLENTEN

GLENTEN’S NYE INFOKANAL 
i lækkert nyt og tidssvarende design. 

11



SIGN KUNDEN OP, 
OG KUNDEN HAR ADGANG TIL 
C MORE I LØBET AF FÅ MINUTTER

HURTIG &
NEM ADGANG

ET BREDT UNDERHOLDNINGSUNIVERS
MED TOPFILM OG SERIER FOR 
BÅDE BØRN OG VOKSNE.
Action, drama, komedie, romantik, gys, sci-fi , 
dokumentar og naturligvis børnefi lm.

NOGET
FOR ALLE

SE C MORE, NÅR DU VIL, HVOR DU VILUBEGRÆNSET

VÆLG MELLEM 4500 
FILM- OG SERIEAFSNIT. 
MASSER AF PREMIERER HVER UGE.

FILM
OG SERIER

En streamingtjeneste med fl ere tusinde fi lm og serier

ER NEDE I SELVE KASSETTEN

Få mobiltelefoni hos Glenten Mobil til en skarp pris.
Opret inden den 31. oktober og SPAR oprettelsen.

PAKKE 2

69 KR./MD

 2 TIMERS TALETID 

 FRI SMS & MMS 

 2 GB DATA

PAKKE 50

149 KR./MD

 50 TIMERS TALETID 

 FRI SMS & MMS 

 10 GB DATA

PAKKE 10

99 KR./MD

 10 TIMERS TALETID 

 FRI SMS & MMS 

 10 GB DATA

3 GODE 
TILBUD!

• 0 kr. i oprettelse • Ingen binding
• Ring for 0 kr. tilGlenten Mobil

• 4G dækning• Saml hele familienpå et login
• Stream film & serier til en fordelspris• 0 kr. i opkaldsafgift

FO
R

D
E

LE
:

GRATIS 
OPRETTELSE

SPAR 50,-

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

Få adgang til masser af 
underholding fra bla. 

Og SPAR op til 50 kr.  
på din mobilpakke
hver måned.

Se mere på glentenmobil.dk



GLENTEN WEB-TV ER GLENTENS STREAMINGTJENESTE
Hvad er det nu lige det er?

Se tv i sommerhuset, i bilen, i campingvognen, 
eller på farten.

GLENTEN WEB-TV ER GLENTENS 
STREAMINGTJENESTE
Streaming betyder, at du kan se på eller lytte  
til data fra internettet på din smartphone, tablet, 
Mac eller PC uden at lagre det. Det kan fx være 
en tv-udsendelse, musik eller film, som så ikke 
fylder din harddisk op.

Du kan gå op til 48 timer tilbage, og se den  
tv-udsendelse du ikke lige fik set i går, eller  
i forgårs.  
På DR’s tv-kanaler, og nogle nabolands-kana-
ler, er der et tv-arkiv, hvor man kan gå 30 dage 
tilbage på egenproducerede tv-udsendelser.

HAR DU EN INTERNETFORBINDELSE, 
KAN DU SE GLENTEN WEB-TV  
Det eneste man behøver for at se Glenten 
Web-tv, er en internetforbindelse - ikke an-
det. Og det har ingen betydning, hvem der er 
internetleverandør. Har du fx arbejdsgiverbetalt 
internet, kan du se Glenten Web-tv – bare du er 
medlem af Glenten.

Man kan se Web-tv på op til fire enheder samtidig 
- fx på 1 smartphone, 1 tablet, og 2 computere. 
Indtil videre kan du se grundpakken som Web-
tv. Der arbejdes på at få rettigheder til flere tv-
kanaler til Glenten Web-tv. Og der arbejdes på, 
at kunne se Glenten Web-tv via Chromecast, 
X-Box og Playstation.

HVORDAN FÅR JEG GLENTEN WEB-TV?
Det er nemt at starte Glenten Web-tv.
Man skal allerførst registrere sig på glenten.dk/
web-tv. Man skal bruge sit medlemsnummer. Det 
står på oversigten fra BetalingsService eller på en 
faktura du har modtaget fra Glenten. Og så skal 
man bare følge vejledningen på skærmen.

Når du er tilmeldt/registreret, kan du følge linket 
"Start Glenten Web-tv” til PC eller Mac for at 
tilgå tjenesten. Du skal logge ind og registrere 
enheden, første gang du logger ind fra denne. 

Husk det kræver Google Chrome at benytte 
Glenten Web-tv. Tekniske test har vist, at 
Google Chrome giver det skarpeste billede.

Hvis du vil se Glenten Web-tv på smartphone 
eller tablet, skal du hente en APP i enten Ap-
ples App Store eller Google Play. App er en 
forkortelse for en applikation – og er et stykke 
software, der via internettet hentes ned på en 
smartphone eller tablet.

Så snart man er registreret på glenten.dk/web-
tv og har installeret vores APP på sine enheder, 
er man klar til Glenten Web-tv.

OG HVAD KOSTER GLENTEN WEB-TV SÅ?
Det koster ikke noget. 
Glenten Web-tv er omfattet af medlemskontin-
gentet.

Hvis man også ønsker at bruge Glentens Web-
tv på sit fjernsyn, koster det 13,50 kr. pr. måned 
i 2015 i afgift, beløbet betales ubeskåret videre 
til Copydan Verdens TV, der repræsenterer alle 
rettighedshaverne.  
Afgiften er stigende i årene fremover.

Med Glenten Web-tv, kan du se tv på smartphone, tablet, PC og MAC.

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 
Få mere af vide om Web-
tv og dets fordele...
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Den længe varslede lukning af det analoge 
tv-signal, samt de digitale SD mpeg2 dub-
letter i Glenten sker i forbindelse med den 
årlige kanalomlægning d. 4. april 2016.

HVAD BETYDER DET SÅ FOR MIG?
Det har den betydning, at fra den 4. april 
2016 skal hjemmets tv eller tv-bokse være 
af typen DVB-C Mpeg4, for eksempelvis at 
kunne se DR1, TV2, TV2/Fyn, ARD, ZDF, TV2 
Zulu, TV3, TV3+, Kanal 5, DK4, Viasat Nature/
Crime, Viasat Explorer, Viasat History, MTV, 
6’ren, Discovery, Eurosport og TV3 Sport 1/2.

HVORFOR LUKKES DE 2 SIGNALTYPER?
Glenten har, i længere tid end andre udbyde-
re på markedet, kunne fastholde det analoge 
og digitale SD mpeg2 signal i form af, at flere 
af kanalerne i dag udsendes både analogt 

og som SD dublet af HD udgaven 
af kanalen. (En SD dublet er en 
kopi af en HD kanal).  
SD dubletter & analoge kana-
ler som slukkes den. 4. april 
2016 finder du på midtersi-
derne i bladet, i kolonnerne 

SD Dublet  Analog. Dvs. at flere 
af Glentens kanaler i dag findes i 
både HD, SD og Analog udgave.

Dette har Glenten valgt at gøre 
så længe som muligt, for at give 

Glentens medlemmer tid og 
mulighed for at få skiftet 

deres tv eller tv-boks til 
en nyere model af typen 
DVB-C mpeg4.

LUK AF DET ANALOGE TV-SIGNAL & DE DIGITALE SD 
MPEG2 DUBLETTER I GLENTEN DEN 4. APRIL 2016.

Andre udbydere og antenneforeninger i  
Danmark har allerede i dag lukket for det 
analoge tv-signal. En anden af landets stør-
ste tv-udbydere lukker deres, de sidste ana-
loge kanaler den. 9 februar 2016.

Ved udgangen af 2016 overtager Glenten al 
internet leverance i hele Glentens antenne-
anlæg. Det betyder at Glenten skal levere in-
ternet til 10-12.000 medlemmer, der i dag har 
internet fra Stofa, foruden de 3000 medlem-
mer, der allerede i dag har Glentens internet. 
Derfor skal der frigøres ekstra kapacitet 
hertil, og det er derfor nu en nødvendighed 
at lukke for det analoge tv-signal, samt SD 
mpeg2 dubletterne.

Med dette tiltag øges Glentens kapacitet til  
at følge med udviklingen på leverance af tv og 
internet, og derved være konkurrencedygtig på 
markedet og kunne tilbyde den bedste kvalitet 
på alle produkter til Glentens medlemmer. 
Det bevirker også, at Glentens medlemmer nu 
kan se frem til endnu flere kanaler og flotte tv-
billeder i HD kvalitet, efter den. 4 april 2016.

VIGTIGT!... 
Så inden den 4. april 2016 skal du altså have, en-
ten et tv eller en tv-boks af typen DVB-C Mpeg4 
for at kunne modtage tv-signal fra Glenten. 
Skal du ud og købe nyt tv, skal du bare oply-
se, at du har kabel-tv og skal have et tv med 
DVB-C Mpeg4 tuner i. 

Hvis du allerede i dag kan se HD-kanaler  
på dit tv eller tv-boks, vil du ikke opleve 
nogen ændringer.

Information af
Dan Kappelgaard
Teamleder

Lukning af det  
analoge tv-signal...



Glentevejs Antennelaug  · Vagtelvej 1-3  · 5000 Odense C  · Tlf.: 66 14 41 77  · www.glenten.dk

TAG UD OG GEM!

* Der tages forbehold for ændringer
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GLENTEN VÆLG SELV

* Der tages forbehold for ændringer
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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, 

DENVER, MAXIMUM BOKSE:  
Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg 
”Glenten” og indtast netværks id: 00001  
og søg. 

DIGIALITY C2001:  
Nulstil Boksen.: Tryk ”Menu” Vælg ”installation” 
Vælg ”nulstil modtager” Tryk ”Grøn”.  
Hvis boksen melder om fejl, f.eks. hvis menuen 
fryser fast, kan boksen nulstilles på følgende 
måde:   
Tag strømstikket ud. Hold ”Tænd knappen” for-
an til venstre inde, mens du sætter strømkablet 
ind igen. Slip først knappen når boksen har talt 
ned fra ”rSt 5” til ”1” på de grønne tal. 

GLENTEN VÆLG SELV  
Efter du har indsat modul/kort første gang, kan 
der gå op til 5 min, før billedet kommer frem. 
Vælg Selv programmer ligger typisk fra kanal 
100 og opefter.  Se nedenstående billeder hvor-
dan kortet skal indsættes i modulet. 

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.

Glentevejs Antennelaug  · Vagtelvej 1-3  · 5000 Odense C  · Tlf.: 66 14 41 77  · www.glenten.dk

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)
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GLENTEN VÆLG SELV
Så nemt er det! 

GLENTEN	  VÆLG	  SELV	  
…	  Så	  nemt	  er	  det!	  
	  
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.	  	  

	  

	  
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.	  

	  	  
	  

	  
	  

	  

	  

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.	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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.	  	  

	  

GLENTEN	  VÆLG	  SELV	  
…	  Så	  nemt	  er	  det!	  
	  
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.	  	  
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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.	  

	  	  
	  

	  
	  

	  

	  

HVORDAN	  SKAL	  KORTET	  VENDE	  I	  MODULET?	  
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ind	  i	  tv’et.	  

	  

	  

	  

	  

	  

KAN	  MIT	  TV	  ELLER	  BOKS	  MODTAGE	  VÆLG	  SELV?	  
For	  at	  kunne	  modtage	  Glenten	  Vælg	  Selv	  kanaler	  
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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.	  	  

	  

GLENTEN VÆLG SELV.  
Ud over standard pakkerne, som f.eks. Grund-
pakken, 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.

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

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

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.

GLENTEN	  VÆLG	  SELV	  
…	  Så	  nemt	  er	  det!	  
	  
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.	  	  

	  

	  
HVAD	  SKAL	  JEG	  BRUGE?	  
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CA-‐modul	  190,-‐	  kr.	  /	  Programkort	  130,-‐	  kr.	  

	  	  
	  

	  
	  

	  

	  

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.	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FÅ	  BILLEDET	  FREM	  FØRSTE	  GANG	  
For	  at	  få	  Vælg	  Selv	  kanalerne	  frem	  på	  skærmen	  
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Ligeledes	  hvis	  du	  har	  en	  Digital	  Modtager,	  skal	  
denne	  være	  af	  typen	  DVB-‐C	  og	  kunne	  håndtere	  
kort	  til	  CONAX	  kodning.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FÅ	  BILLEDET	  FREM	  FØRSTE	  GANG	  
For	  at	  få	  Vælg	  Selv	  kanalerne	  frem	  på	  skærmen	  
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Sådan indsættes kort i modulet

Foto af box

Foto af tv

Artikel af
Sævar Skovsted
Teknisk medarbejder

Så nemt er det...
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til automatisk kortbetaling: 

skal 
n 

af 
du 
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un et 

 
 

Sådan tilmelder du dig Betalingsservice 
 

Tilmeld dig på www.glenten.dk under ”TILMELD PBS” midt på hjemmesiden. Der kommer dette billede 
frem, og alle felter skal udfyldes: 

 
Reg.nr. er din banks 4-cifrede 

registreringsnummer 
 

Kontonr. er den konto, regningen 
betales fra, og er på max 10 cifre. Di 
bank skal godkende, at kontoen 
anvendes til betalingsservice. 

 
Kundenr. er 2 nuller 00, efterfulgt 

dit 6-cifrede medlemsnummer, som 
finder på din Glenten faktura i øverst 
højre hjørne. 
Er dit kundenr. på 7 cifre, skal der k 
0 foran medlemsnummer. 

 
 
 

Tryk ”TILMELD”, når alle felter er udfyldt. 
 

Du kan også tage fakturaen med til din bank, og bede den om at tilmelde betalingerne til 
betalingsservice. Og sluttelig kan du tilmelde betalingen Betalingsservice via din netbank, hvis du har 
en sådan. 

Pr. 1. april 2016 opkræves kr. 7,- inkl. moms pr. BetalingsService-opkrævning. De kr. 7,- betales 
ubeskåret videre til NETS, som administrerer BetalingsService. Det er det, det koster at bruge 
BetalingsService. Hverken mere eller mindre. 

 

 
 
 
 
 

Sådan tilmelder du dig til automatisk kortbetaling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmeld betalingen til automatisk kortbetaling på Glentens selvbetjening:  http://selvbetjening.glenten.dk/	  
	  

Betaling via kort er gratis, og du sparer på den måde fakturagebyr eller gebyr til BetalingsService. 

Ving af i ”Tilmeld	  fremtidig	  abonnementsbetaling	  via	  kort”	  

Nemmere	  kan	  det	  ikke	  blive.	  

ALLE MEDLEMMER OPFORDRES DERFOR TIL AT TILMELDE SIG AUTOMATISK KORTBETALING 
 

DET ER GRATIS - AT TILMELDE SIG AUTOMATISK KORTBETALING	  
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SÅDAN TILMELDER DU DIG BETALINGSSERVICE

Tilmeld dig på www.glenten.dk under ”TILMELD PBS” midt på hjemmesiden. Der kommer dette bil-
lede frem, og alle felter skal udfyldes:

TRYK ”TILMELD”, NÅR ALLE FELTER ER UDFYLDT.

Du kan også tage fakturaen med til din bank, og bede den om at tilmelde betalingerne til betalingsser-
vice. Og sluttelig kan du tilmelde betalingen Betalingsservice via din netbank, hvis du har en sådan.

NB! 
Undgå at betale  

fakturagebyr på kr. 50.-  

Tilmeld Nets. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG TIL AUTOMATISK KORTBETALING

Tilmeld betalingen til automatisk kortbetaling på Glentens selvbetjening: 
http://selvbetjening.glenten.dk/

Betaling via kort er gratis, og du sparer på den måde fakturagebyr eller gebyr til BetalingsService.
Ving af i     ”Tilmeld fremtidig abonnementsbetaling via kort”
Nemmere kan det ikke blive.



Tænk på A-gruppen, Wallander, Beck, Fjällbacka-
mordene, Varg Veum og Tatort. Der er ingen tvivl  
om, at vores svenske, norske og tyske naboer  
ved, hvordan man skal skrue en god krimi med  
et hæsblæsende plot sammen. 

Forfatterne bag har solgt millioner af bøger i  
hele verden, og Nabolandskanalerne rydder ofte  
sendefladen for at sende nogle af de allerbedste 
filmatiseringer og krimier, du kan finde på tv. 

Kom helt tæt på din favorit-helt på 
www.krimi.nabolandskanalerne.dk

VILD MED 
MYSTERIER

VIND EN TUR I 

WALLANDERS FODSPOR

ARD/ Tatort SVT/ Wallander ZDF/ SOKO NRK1/ Lilyhammer

Nu har du chancen for at opleve 
Kurt Wallanders eget Ystad. Deltag i konkurrencen 

på www.krimi.nabolandskanalerne.dk

verdenstv.dk

Foto: Evgeny Sergeev
Foto: H

enrik Baugstø

Foto: Bernd Schuller

Foto: Baldur Bragason

Foto: Baldur Bragason

NABOLANDSKANALERNE



Radio & TV-eksperten

Salg og reparation af alle mærker, 
specielt fladskærme og B&O.

Radio- og TV-eksperten
Steenbachsvej 1. 5000  Odense C . Telefon 40 16 55 21

Åbent hverdage: kl. 9-11 og 15-17.30 . Lørdag: kl. 10-14.
www.radioogtveksperten.dk

HaR du Rod 
i dine TV kanaleR? 

Er uheldet ude, giver vi 
gratis reparationstilbud på 
dit tv, plus et låne tv under 

reparationen.

Slip for besværet  
og lad os klare 
montering og 
installation af  
dit radio og tv
vi arbejder med alle 
mærker og har 20 års 
erfaring.

MEDLEMSUNDERSØGELSE I DECEMBER MÅNED

Glenten iværksætter en medlemsundersøgelse 
de 2 første uger i december 2015.  
Undersøgelsen starter tirsdag, den 1. decem-
ber 2015 og løber til og med tirsdag, den 15. 
december 2015. Medlemsundersøgelsen fore-
går elektronisk på Glentens hjemmeside. 

De 2 første uger i december 2015,  
gennemføres en medlemsundersøgelse.
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Blandt dem, der deltager  
i undersøgelsen, trækkes der lod om  
en middag for 2 personer, sponseret  

af KOK&VIN SPISEHUS

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i un-
dersøgelsen via internettet, er du altid velkom-
men på Glentens kontor i åbningstiden, hvor  
vi har en PC til rådighed for medlemmerne. 
Bl.a. til brug, så man kan deltage i elektroni-
ske medlemsundersøgelser, hvis man ikke  
har internetadgang.

Blandt dem, der deltager i undersøgelsen, 
trækkes der lod om en middag for 2 personer, 
sponseret af KOK & VIN. 

Formålet med undersøgelsen er bl.a. at få 
et billede af, hvilke ønsker medlemmerne 
har til fremtiden vedrørende tv, internet og 
streamingtjenester. 

Undersøgelsen omhandler også hvordan med-
lemmerne opfatter Glentens serviceniveau m.v. 

Ud fra medlemmernes besvarelser, får besty-
relsen indikation på, hvilke retninger Glenten 
fremadrettet skal bevæge sig, samt hvordan 
medlemmerne oplever kontakten og samarbej-
det med Glenten.
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INFORMATION
Vigtig information til vores medlemmer...

BETALING AF REGNING 
PÅ BILLIGSTE MÅDE.

Udsendelse af faktura koster kr. 
50,-. Hvis du vil undgå fakturerings-
gebyr, kan du tilmelde dig betaling 
på følgende måder:
 
Automatisk kortbetaling tilmeldes på: 
www.glenten.dk under Selvbetjening

Automatisk kortbetaling er gratis at 
bruge og oprette. 

PBS tilmeldes på: 
www.glenten.dk under Tilmeld PBS. 

PBS kan også tilmeldes via din bank.

Bemærk pr. 1. april 2016 vil Nets  
opkræve kr. 7,- pr. PBS-opkræv-
ning. Det betyder, at der på din 
faktura fra Glenten pr. 1. april 2016 
vil blive opkrævet kr. 7,- pr. PBS-
opkrævning.

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

– indbetaling foretaget direkte via Glentens hjemmeside (Dan-kort 
betaling), registreres med det samme.

BETALING PÅ GLENTENS KONTOR

BETALING PÅ GLENTENS HJEMMESIDE

REFUNDERING: 

Refundering af tilgodehavende,  
kan kun foregå via bankoverførsel.  
Har du penge til gode, venligst 
fremsend bank-oplysninger skriftligt: 
Pr. brev eller mail: 

info@glentenodense.dk

NY PÅ ADRESSEN?

Når man flytter ind i en bolig, hvor 
der er åbent for tv-signal, overtager 
man automatisk den tv-pakke der er 
aktiv på adressen.  
Det er muligt at skifte tv-pakken, 
såfremt man ønsker det. 
Pakkeskift koster kr. 300,-. 

VIDSTE DU AT...

Det er dit ansvar at sørge for betaling.. til tiden

Selv om du ikke har modtaget en regning fra Glen-
ten, er det dit ansvar at få betalt. Så hører  
du ikke noget fra os, må du rykke for din regning. Vi 
udsender regninger ved hvert kvartals begyndelse.

Er man så uheldig, at brevet med regningen og 
eventuel rykkerbrev er gået tabt i posten, kan du 
risikere at måtte betale rykkergebyrer. Og det er 
stadig dit ansvar at sørge for, at der er betalt til tiden. 

Det samme gælder, hvis du betaler  
over BetalingsService. Her er det også  
dit ansvar, at der bliver betalt til tiden.  
Derfor skal du hvert kvartal tjekke, at regningen 
er betalt og at det er det rigtige beløb. Har 
banken begået en fejl, kan du klage til banken. 
Men det er fortsat dit ansvar, at det rigtige beløb 
betales til rette tid.
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INDSTILLING AF TV-KANALER
Glenten kan ikke, og har ikke mulighed for at yde telefonisk hjælp/support til 
kanalsøgning. 
 
Dette med baggrund I, at der i dag findes så mange forskellige typer af tv og 
bokse, at Glenten ikke har mulighed for at have kendeskab til alle modellers 
indstillingsmenuer. 

Medlemmer, der ikke selv kan få hjælp til kanalsøgning via en nabo, vicevært 
eller familie, kan kontakte en af de udvalgte Radio/Tv forhandlere. Det koster 
hos disse forhandlere 350 kr. for at få en tekniker ud. Når teknikeren kom-
mer, kan det være en fordel, at notere ned hvordan teknikeren  
indstiller tv’et, så man næste gang kan gøre det selv. 

Nedennævnte forhandlere har lovet os, at prisen er på 350 kr. og inkluderer 
kørsel. Hjælp til kanalsøgning finder du på www.glenten.dk/teknik eller på 
midtersiderne her i medlemsbladet. Her kan du overordnet se hvordan det 
gøres og hvilke værdier, der skal indtastes ved kanalsøgning. Ellers henvises 
der til tv’ets manual eller spørg hos din forhandler.

ES KABELTV / Egegårdsvej 3 / 5260 Odense S / 82 13 05 33 (Servicepartner)

Radio & TV eksperten / Steenbachsvej 1 / 5000 Odense C / 40 16 55 21

FEJLMELDING TV  

Skal du fejlmelde dit tv-signal,  
venligst kontakt vor servicepartner 
 
ES Kabel-tv på tlf.: 82 13 05 33

66 14 41 77
Et nummer til Glenten... 
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HVOR MEGET BETALER DU pr. Mbit/s for 
din internetforbindelse?
For ca. 3 år siden begyndte Glenten at un-
dersøge ”kiloprisen” for internet hos nogle af 
de kommercielle internetudbydere. Det har vi 
gjort hvert år siden. Og det har vi gjort igen i 
år. Vi har lavet en oversigt over, hvor meget en 
Mbit/s koster om måneden. På den måde er 
undersøgelsen sammenlignelig.

Undersøgelsen i år viser – som årene før - at 
Glentens medlemmer får den billigste internet i 
de laveste priskategorier, og dertil får Glentens 
medlemmer stadig de højeste hastigheder til 
den laveste pris i de 2 laveste priskategorier. 
Glenten markedsfører ikke internet i den dyre-
ste priskategori.

SÅDAN HAR VI GJORT
Prissammenligningen er baseret på listepriser 
på internet, og listepriserne er hentet fra de 
enkelte internetudbyderes hjemmesider. Under-

GLENTEN ER - IGEN, IGEN - BILLIGST MED INTERNET
- Og dertil leverer Glenten STADIG de højeste internethastigheder til laveste pris

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør

Sådan har vi  gjort..

søgelsen er inddelt i 3 priskategorier: Under 150 
kr. pr. måned, mellem 150 kr. og 250 kr. pr. må-
ned, og mellem 250 kr. og 350 kr. pr. måned.

Pris pr. Mbit/s pr. måned er udregnet ved: 
Månedspris for internetforbindelsen divideret 
med Upload + Download = pris per Mbit/s. pr. 
måned.

Eksempel 1: 20/2 Mbit/s internetforbindelse 
til 149 kr. pr. måned. Prisen pr. Mbit/s er: 149 
kr. divideret med 22 Mbit (20+2) = 6,77 kr. pr. 
Mbit/s.

Eksempel 2: 30/30 Mbit/s internetforbindelse til 
269 kr. pr. måned. Prisen pr. Mbit/s er: 269 kr. 
divideret med i alt 60 Mbit (30 + 30) = 4,43 kr. 
pr. Mbit/s.

Priserne for internet er indhentet på de re-
spektive internetudbyderes hjemmesider 16. 
september 2015. 

Glenten er - igen, igen - BILLIGST med internet 
- Og dertil leverer Glenten STADIG  
 

 
 
Hvor meget betaler du pr. Mbit/s for din internetforbindelse? 
For ca. 3 begyndte Glenten  
kommercielle internetudbydere. Og vi har vi gjort igen Vi har 

sammenlignelig. 
 

viser  som - at Glentens medlemmer  internet i de 
laveste priskategorier, og dertil  Glentens medlemmer stadig 
laveste pris i de 2 laveste priskategorier. 
priskategori. 
 

 

internet egorier: Under 150 kr. pr. 
 

 

 
 
Eksempel 1: 20/2 
divideret med 22 Mbit (20+2) = 6,77 kr. pr. Mbit/s. 
 
Eksempel 2: 30/30 
divideret med i alt 60 Mbit (30 + 30) = 4,43 kr. pr. Mbit/s. 
 
Priserne for internet er indhentet internetudbyderes hjemmesider 16. september 
2015.  
 

 
Udbyder  Internethastighed Kr. pr. Mbit/s 

  50/10 Mbit/s 
 

HASTIGHED 

1,65 kr. pr. 
Mbit/s 

BILLIGST 
  3/0,5 Mbit/s 

LAVESTE 
HASTIGHED  

36,85 Mbit/s 
DYREST  

 Telenor 

internet til under 
150 kr. 

- -  

 YouSee 

internet til under 
150 kr. 

- - 

 Fullrate 

internet til under 
150 kr. 

- - 

 
ikke internet til 
under 150 kr. 

- - 

 
ikke internet til 
under 150 kr. 

- - 

 
ikke internet til 
under 150 kr. 

- - 

 

Internetpriser på op til 150 kr. pr. mdr.
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 279  30/5 Mbit/s 7,97kr. pr 
Mbit/s 

 28  40/10 Mbit/s 5,78 kr. pr 
Mbit/s 

 29  50/10 Mbit/s 4,98 kr. pr 
Mbit/s 

    50/50 Mbit/s  
 

2,79 kr. pr 
Mbit/s 

  
 
 
 
 

 
Udbyder  Internethastighed Kr. pr. Mbit/s 

 199 kr. pr. 
 

100/20 Mbit/s 

HASTIGHED 

1,66 kr. pr. 
Mbit/s 

BILLIGST 
 Stofa 

internet til mellem 
150 og 250 kr. 

- 
 

- 

 199 kr. pr. 
 

10/1 Mbit/s  
LAVESTE 

HASTIGHED  

18,10 kr. pr. 
Mbit/s 

DYREST  
 249 kr. pr. 

 
50/10 Mbit/s  

 
4,15 kr. pr. 

Mbit/s 
 

 199 kr. pr. 
 

10/1 Mbit/s 
LAVESTE 

HASTIGHED 

18,10 kr. pr. 
Mbit/s 

DYREST 
 249 kr. pr. 

 
20/2 Mbit/s  

 
11,32 kr. pr. 

Mbit/s 
 

 199 kr. pr. 
 

10/1 Mbit/s  
LAVESTE 

HASTIGHED 

18,10 kr. pr. 
Mbit/s 

DYREST 
 

ikke internet til 
under 250 kr. 

- - 

 Waoo 
 ikke 

internet til under 
250 kr. 

- - 

 
 
 

 
Udbyder  Internethastighed Kr. pr. 

Mbit/s 
 Glenten 

internet til mellem 
250 kr. og 350 kr. 

 

- - 

 299  40/20 Mbit/s 4,98 kr. pr. 
Mbit/s 

 259   30/5 Mbit/s  7,40 kr. pr. 
Mbit/s  

  50/10 Mbit/s 4,98 kr. pr. 
Mbit/s 

 299  100/20 Mbit/s 

HASTIGHED 

2,49 kr. pr. 
Mbit/s 

BILLIGST 
 259  30/2 Mbit/s 8,10 kr. pr. 

Mbit/s 
  50/5 Mbit/s 5,44 kr. pr. 

Mbit/s 
 27  30/10 Mbit/s 6,98 kr. pr. 

Mbit/s 
 32  50/10 Mbit/s 5,48 kr. pr. 

Mbit/s 
 25  20/2 Mbit/s 

LAVESTE 
HASTIGHED 

11,77 kr. pr 
Mbit/s 

DYREST 

Internetpriser mellem 150 kr.  og 250 kr. pr. mdr.

Internetpriser mellem 250 kr.  og 350 kr. pr. mdr.
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GLENTENs telefoni
IP-fastnet: Ring frit til alle 
danske numre*) for kun 

*) Kun undtaget overtakserede numre, f.eks. 118

Telefonien leveres af

Dit modem er klar til det  
(dog ikke, hvis du har internet fra Stofa)

Hør mere på 44 40 40 40 eller service@evercall.dk
Tilmelding på www.glenten.dk 

pr. md.

Få

79,-
Behold dit nummer & dine gamle telefoner
Gratis nummerflytning

VINDER AF KONKURRENCEN

I forbindelse med Glentens årlige elektroniske programafstemning, blev der udtrukket en vinder 
blandt de medlemmer, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen. 
Den heldige vinder af en middag for 2 blev Louise Holst, Bjergmarken.
Vi siger tillykke til Louise, (th.) som her får overrakt præmien af Glentens medarbejder Jill Hendriksen (tv.)
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FJERNSYNETS UDVIKLING I GLIMT GENNEM 84 ÅR
Danskerne tog fjernsynet til sig....

Danmark trådte for alvor ind i tv-verdenen som 
sølvbrud: Fra BBC sendte de første tv-udsen-
delser som eksperiment i 1929 gik der 25 år før 
Statsradiofonien (det senere DR) begyndte at 
sende fast - godt nok kun fire dage om ugen.

Dengang var der 1.288 tv-licenser i Danmark, 
og da Statsradiofonien i 1957 udsendte det lille 
hæfte »Bag fjernsynets kulisser« var det for at 
informere seerne om denne nyskabelse.

Heri skrev direktør F.E. Jensen om fremtiden,  
at økonomien havde forhindret flere sendetimer, 
men selv om det så ud til at blive bedre, så fryg-
tede han, at der simpelthen ikke var kunstnere 
nok i Danmark til flere programmer. Og han be-
mærkede, at store lande sender fem-seks timer 
tv om dagen og i New York døgnet rundt:  

»Det anser jeg for meget uheldigt. Man skal 
også bestille noget andet, f.eks. læse, høre lyd-
radio, som stadig vil bestå, spille kort o.s.v. samt 
også en gang imellem gå i teatret, biografen, på 
restaurant, kort sagt komme ud blandt ander 
mennesker.«, lød bekymringen.

Og F.E. Jensen føjede til, at »Den lange sende-
tid giver også tynde og udvandede program-
mer. Der kan ikke leveres toppræstationer hele 
tiden.«

Interessant i dagens Danmark, hvor en del af 
debatten om DR handler om der er for mange 
kanaler og for tyndt indhold.

Men man kan roligt sige at danskerne tog fjern-
synet til sig og licenskurven steg stejlt fra 1954. 
Farve-tv blev introduceret i 1968 med vinter-OL 
i Frankrig og sommer-OL i Mexico - fulgt op af 
farvelicensen i 1971 (dem var der 38.175 af) og vi 
skal frem til 1975 før antallet af sort-hvide licen-
ser falder og farve-licenserne stiger (1.227.804 
og 328.210). Farveinteressen voksede hastigt, 
og i 1978 rundede farve-licenserne én million og 
sort-hvide faldt fortsat støt.

Farve-tv's udvikling er typisk for udviklingen af 
nye tv-teknologier: Vi har set det gentaget med 
fladskærmen, HD-tv, widescreen, 3D, Smart TV 
og senest UHD og OLED, hvor der går et par år 
inden det for alvor er udbredt i de danske hjem. 

 

 
1929 
BBC sender tv som eksperiment 
3 år efter det var vist første 
gang på laboratorium i London. 

1932 
Politiken sender tv i Danmark: 
Fra Politikens Hus tværs over 
Rådhuspladsen til Arene 
Teatret. 

1936 
BBC sender dagligt 1-2 timer. 
OL i Berlin: Tyske 
transmissioner. 

1947 
5 dage sendes fra Polyteknisk 
Læreanstalt i København. 

1948 
3. danske tv-demonstration:  
16 dage fra Den Britiske 
Udstilling i København. 

1950 
4. danske demonstration:  
10 dage fra radioudstillingen i 
Forum. 

1953 
Første danske OB-transmission: 
Fra Radiohuset til Forum på den 
anden side af vejen. 

1954 
Dansk tv 4 dage om ugen. 

1956 
32 fabrikker 
producerer 
fjernsyn. 
Blandt dem 
B&O med 
”Trillebøren”. 

1957 
Statsradiofonien 
udsender 
vejledning for 
seerne og 
udtrykker 
bekymring over 
at for mange 
timers tv vil gå ud 
over andre aktiviteter. 

1960 
De første danske 
antenneforeninger stiftes. 

1966 
Philips i 
Danmark 
udvikler 
prøvebilledet, 
der nu bruges 
verden over. 

1967 
Leif Panduros ”Ka’ De li’ østers?” 
lægger gaderne øde. Prinsesse 
Margrethes og prins Henriks 
bryllup livetransmitteres.  
DR-forsøg med farvefjernsyn. 

1969-70 
DR optager udsendelser i farve 
og sender de første 
egenproducerede programmer. 
Farvelicensen indføres. 

1978 
Matador 
sendes 
for første 
gang! 

1983 
DR starter med tekst-tv,  
som blev opfundet ca. 5 år 
tidligere af BBC. 

1987-1995 
Folketinget 
ophæver  
forbuddet mod  
parabol – og 
hybridnettet 
opgives i 1995. 

1998 
Fladskærmen kommer til 
Danmark. HD-tv lanceres. 

2008 
Philips lancerer NetTV, som 
siden skifter til Samsungs 
forslag: Smart TV. OLED-tv 
lanceres. 

2002 
Widescreen 16:9 kommer. 

2009 
DR starter første HD-kanal.  
3D-tv lanceres. 

2005 
IP-tv lanceres. 

2013 
4K/UHD-tv lanceres. 

Kilde:
Brancheforeningen Forbrugerelektronik
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JULEKALENDERSJOV I DECEMBER

* Som medlem af Glenten, kan du lege med på Glentens hjemmeside i december måned.

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 spørgsmål, og svarer du rigtigt, har du mulighed for at vinde dagens 
gave. Spørgsmålene handler om Glenten.
Jo flere gange du svarer rigtigt, jo større chance har du for at vinde dagens julegave. Jo flere dage 
du svarer rigtigt, jo større mulighed har du for at vinde den store julegave, som vi udtrækker den 
24. december.

Der er mulighed for at vinde rigtig gode præmier, og hovedpræmien er der gjort rigtigt meget ud af.

Glæd dig til 24 Glenten-julekalenderdage – hold øje med hjemmesiden. Hvis du tilmelder dig glen-
tens elektroniske nyhedsbrev på glenten.dk/nyhedsbrev, bliver du mindet om julekonkurrencen,  
og vilkårene for den.
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INDSEND KUPONEN INDEN DEN 10. I MÅNEDEN 
FOR PAKKESKIFT TIL DEN NÆSTE 1. I MÅNEDEN

SKIFT
KANAL 
PAKKE 
HER...

KLIP UD/
INDSEND

HUSK
DIN
UNDERSKRIFT

__Grundpakken

__Fuldpakken

__Sportspakken + Film

__Mellempakken

__Sportspakken

__Familiepakken

__Fuldpakken + Film

PRIS FOR PAKKESKIFT 300,-
KUPONEN BEDES VENLIGST UDFYLDT MED BLOKBOGSTAVER

DENNE ERSTATTER TIDLIGERE INDSENDTE KUPON TIL PAKKESKIFT

SE EVT. ÆNDRINGER PÅ INFOKANALEN

FULDE NAVN:

ADRESSE:

TLF:

MAIL:

UNDERSKRIFT:

KLIP UD OG GEM
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GLENTENS GENERALFORSAMLING 2016

SÆT X I KALENDEREN 
TORSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2016, KL. 19.00

ELEKTRONISK INDKALDELSE

Ønsker du at modtage indkaldelsen til Generalforsamlingen elektronisk, 
skal du blot tilmelde dig Glentens elektroniske nyhedsbrev på

www.glenten.dk/nyhedsbrev

GENERALFORSAMLING 2016

vil som sædvanligt også blive annonceret på www.glenten.dk,  
info-kanalen, text-tv,  

i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Odense.
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GLENTEN ØNSKER JER ALLEen Glædelig Jul
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