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fORmaNDENS bERETNING 2008
COLUmNa << 

Bestyrelsen vil gerne begynde med,  
det vi ønskede at arbejde med  
i 2007. Her et udpluk fra sidste års 
beretning:

1. Administration i forbindelse med 
flytninger og pakkeskift ser besty-
relsen gerne overgå til GAL. Det 
koster ca. en halvtidsstilling at ad-
ministrere disse flytninger uden til-
svarende indtægter. CD stillede sig 
velvillige i forhandlingen. Der er ikke 
den store økonomiske gevinst, men 
sådan som der er nu,  giver det en 
del besvær for medlemmerne, som 
ind imellem sendes frem og tilbage 
mellem GAL og CD.

GAL har overtaget administrationen 
fra den 1.1. 2008.

2. Prisen på nytilslutninger. Der er 
ca. 2000 mulige medlemmer i di-
striktet. Retten til nytilslutninger i 
eksisterende net tilhører CD, som 
ønsker at beholde retten til at fast-
sætte priserne, så her har vi ikke 
opnået noget.

3. Servicekontrakten eller: Den dag-
lige vedligeholdelse. GAL betaler 
mere end 3 mio. om året kr. for den-
ne ydelse, 144 kr. pr. medlem, hvilket 
bestyrelsen fandt, var alt for meget i 
forhold til andre aktørers priser.

Her er prisen efter forhandlinger 
sat til under halvdelen pr. medlem, 
således  at GAL sparer små 2 mio. kr.  
om året.

4. GAL får 5 % afgift af CD for brug 
af GAL’s net til at transportere inter-

netforbindelserne. Denne procent 
ønskede bestyrelsen sat op.

Her er vi ikke kommet igennem 
via forhandlinger, men bestyrelsen 
ser fortsat på de muligheder, der er 
for ændringer.

5. Bestyrelsen forhandler med ud-
byderne om de digitale mulighed-
er for TV. En dag vil det sandsyn-
ligvis være muligt, at det enkelte 
medlem – ud over en grundpakke 
– selv sammensætter sin pakke 
med de ønskede kanaler.

Det bliver muligt med individuelt 
digitalt TV, men det er ikke muligt 
endnu for GAL.

6. Internettet. Her er det selvfølgelig 
kontraktlængden, der er interessant.

Her er vi ikke kommet igennem, 
men undersøger fortsat mulighed-
er for at forbedre forholdene for 
medlemmerne.

7. TV- pakken. Her står GAL selvsagt 
stærkt, idet kontrakten udløber med 
dette år. Prisen for pakke 4 er i 2008 
ca. 1000 kr. under prisen hos TDC/
YouSee for en lignende pakke. 

>>       Digitalt spejl og HD TV      <<
Adskillig hundrede medlemmer har  
indtil nu benyttet sig af det digitale 
spejl ved at købe en digital boks. 
Der sker en stor forbedring af bil-
ledkvaliteten, hvis man ser det di-
gitalt, men næsten bedre: det er 
muligt, hvis man har en fladskærm, 
at trække billedet sammen, så det 
fremstår normalt og ikke trukket ud.

GAL er den eneste forening i 
Danmark, som tilbyder digitalt TV 
gratis. Også de kommercielle ud-
bydere såsom YouSee kræver be-
taling for denne ydelse.

HD-TV giver en endnu bedre kva - 
litet, næsten fotografisk klart. HD 
TV er i sin vorden: pt. viser vi 4 tyske 
kanaler, der tilbyder HD-TV, men 
bestyrelsen forventer, at antallet 
af udbydere snart vil stige. F.eks. 
med de danske DK4 og Kanal 5, 
så ejere af HD-TV kan få den fulde 
fornøjelse af investeringen. Hvis ud- 
byderene er med på den – evt. 
også OL til sommer.

>>            Rejser og møder           <<
Her lovede vi, at nedbringe udgif-
terne. Det gjorde vi allerede sidste 
år, og udgifterne er også i år holdt 
på et meget lavt niveau.

I alt fire bestyrelsesmedlemmer 
og den daglige leder, Peter Olsen 
har været til to udstillinger i Køln og 
Berlin. Her får vi inspiration og ny 
viden til gavn for foreningen, men 
det fremgår, vælger vi kun at be-
søge udstillinger, hvor vi virkelig kan 
hente noget.

>>        Nye foreninger i GAL       <<
Bestyrelsen vil gerne benytte lejlig-
heden til at byde TAL velkommen i 
Glentevejs Antennelaug.

GAL og Tarup Antennelaug fu-
sionerede pr. 1. januar. Det koster 
nogle investeringer for GAL til op-
gradering af nettet, men i løbet 
af tre-fire år vil investeringen have 
tjent sig ind for herefter at give en 
indtjening til GAL’s medlemmer, 
nye som gamle.

Indtægterne vil være kontingen-
tet og måske vigtigst: indtægterne 
fra internettet. Kontrakten med CD 
betyder, at retten til at tilbyde inter-
net i nye tilslutninger er GAL’s. Fra 
den kommende sommer vil den 
tidligere TAL modtage internet fra 
GAL. Samtidig får de tidligere med-
lemmer af TAL et moderne net og 
del i tilbuddene fra GAL som f.eks. 
Det digitale spejl.

Bestyrelsen forhandler med andre 
antenneforeninger, da flere fusio-
ner er til gavn for begge parter. Én 
af fordelene for GAL er, at vi lettere 
vil kunne forhandle direkte med 
TV-udbyderne om priser og vilkår, 
når vi bliver større.

>>              Kontorlokaler              <<
Når foreningen vokser, internet og 
pakkeskift bliver en del af hverdag-
en kan det ske, at kontoret bliver 
for lille. Vi undersøger markedet for 
kontorer og overvejer, om vi skal 
udvide på stedet eller, om det er 
bedre helt at skifte. Bestyrelsen har 
ikke et ønske om et kontor i peri-
ferien af Odense, så de eksterne 
muligheder er ikke ubegrænsede. 
Vi vil gerne holde udgifterne til per-

Fortsættes på side 4 ...
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Som bestyrelse for GAL får vi ind i mellem besøg af ”nogle”, der, 
efter deres eget udsagn, ikke vil sælge programmer, de vil dog 
godt fortælle om netop deres program. Nogle er ærlige og fortæl-
ler lige ud om deres udbredelse, og at det f.eks. er en smal kanal 
med et mindre publikum, andre får deres tale til at lyde, som om 
deres program er det mest sete og lige netop det, alle vil se.

På FDA (Forenede Danske Antenneanlæg)-messen var der et 
foredrag af Flemming Hedegård Larsen fra DR. 

DR laver en masse statistik, hvem ser hvad, hvilke aldersgrupper, 
hvor mange osv. De fleste af os kender en del af de store seer-
hits, men hvad gør vi så, når Krøniken eller Anna Pihl slutter?

Tror du vi zapper hele kanaloversigten igennem?

Nogle gør, men slet ikke så mange, som jeg forestillede mig, og 
på målingerne kan de se, at rigtig mange meget hurtigt vender 
tilbage igen.

DR1 og TV2 er de store ”seerslugere”, men det er vel ikke en nyhed. 

Hovedpointen og det, der virkelig forundrede mig, var vores trofast-
hed eller konservatisme over for  nogle forholdsvis få programmer.

De kunne via statistik følge familiernes TV vaner og se program-
valgs ændringerne i de tændte TV. F.eks. kunne man se, at bør-
nene var blevet større, ved at programmer som Voice og MTV 
blev benyttet, men ud over de naturlige spring fra børnepro-
grammer til teenageprogrammer, så flyttede vi os meget lidt.

Er vi f.eks. glade for DR2, så ser hovedparten af os DR1, TV2, DR2 
samt lidt på nogle enkelte andre programmer. Er man til Kanal 4, 
så er programsammensætningen DR1, TV2, Kanal 4 og lidt på 
andre kanaler, og er det Eurosport og Discovery, ja, så hedder 
det, som du nok har regnet ud: DR1, TV2, Eurosport, Discovery 
og lidt på nogle andre kanaler. Sammensætningen kan natur-
ligvis være uden DR1 og/eller TV2, men én af dem er næsten 
altid med.

Det forundrede mig, at vi er så trofaste, og det har puslet i mit 
hoved, siden jeg hørte det. Det værste er, at det passer 100% 
på mig, og jeg er blevet endnu mere konservativ i de sidste 
måneder. Fakta, jeg mener ikke, jeg har set andre end mine 
yndlingsprogrammer. 

Lidt ærgerligt, for der er andre gode programmer. Et af dem 
fandt jeg ved et tilfælde på prøvekanalen for nogle måneder 
siden. Jeg blev lidt bidt af det program, men betyder det så, at 
jeg ville få endnu et yndlingsprogram, eller ville jeg udskifte et 
af de programmer, jeg ser i dag? 

Hvem ved!

>>  Hvilke programmer ser du?  <<
Husk vi har 2 prøvekanaler, der viser nye kanaler 

eller kanaler, der kun ligger i de store pakker. 
Programmerne vises i én eller i et par måneder 

og skifter så til et andet program, og alle kan 
se prøvekanalerne.

Pia Thy

jEG ER STOK KONSERVaTIV OG SVæR aT fLyTTE
... OG DET ER DU måSKE OGSå

sonale nede, men der vil selvsagt 
være en vis sammenhæng mel-
lem størrelsen af og aktiviteterne i 
GAL – og så udgifterne til admini-
stration.

>>               BoxDanmark             <<
Er en sammenslutning af uafhæn-
gige antenneforeninger i Dan-
mark. Hvis alle antenneforeninger 
tilsluttede sig BoxDanmark, ville 
sammenslutningen repræsentere 
ca. 1.000.000 foreningsmedlem-
mer. Hvis projektet lykkes, vil de 
uafhængige antenneforeninger 
stå stærkt i konkurrencen med de 
kommercielle udbydere. GAL bak-
ker op om projektet, men resulta-
tet er det endnu for tidligt at sige 
noget om.

>>              Jura, Overblik             <<
Bestyrelsen har brugt en del tid 
på det rent juridiske arbejde – og 
brugt penge til advokatassistance. 
Det har dels givet resultat – tyde-
ligst med servicekontrakten – men 
også vist nogle muligheder i det 
fremtidige arbejde med at sikre 
medlemmerne de bedst mulige 
forhold.

>>                 Fremtiden                <<
Det kommende år vil bestyrelsen 
bl.a. arbejde med:

a.  Andre antenneforeninger og  GAL, 
samarbejde/fusion

b.  BoxDanmark. Hvilke muligheder 
ligger der her?

c.  Rambøll, juridiske muligheder for 
kompensation i forbindelse med 
den rådgivning firmaet tidligere 
har ydet GAL.

d. Udbygning af nettet.

e. Digitale muligheder
 
Søren Skaarup



KANAL 5
FEMSTJERNET UNDERHOLDNING

Kanal 5 byder på underholdning ud over det sædvanlige. 

På filmsiden har vi de største stjerner i de største film som 
Pirates of the Carribean, Ocean’s Twelve, Meet the Fockers og 
Harry Potter-serien. 

På seriefronten byder vi på skudsikker underholdning med nye afsnit af CSI, CSI:Miami, CSI: 
NY, Criminal Minds og Numb3rs.

I 2008 kan du også følge jagten på to af hovedrollerne til den nye 80’er-musical ELSK MIG I 
NAT, der skal opføres på Gasværket i København i efteråret 2008. 
Efter succesen med Ka’ du danse løftes konkurrencen nu op på et skandinavisk niveau i So You 
Think You Can Dance - Scandinavia, Skandinaviens største dansekonkurrence.

2008 bliver også året, hvor Kanal 5 udvider comedy-repertoiret og for første gang kan præsen-
tere egenproduceret dansk comedy. Anders Matthesens Comedy Kuren er en helt ny, original 
og meget personlig tv-serie, der bevæger sig i spændigsfeltet mellem humor og alvor - fiktion 
og virkelighed. 

Se mere på www.kanal5.dk

KANAL 4
DANMARKS ENESTE KVINDEKANAL

På Kanal 4 er der tid til både underholdning og fordybelse. Du kan se gode danske program-
mer, fordybende dokumentarer og prisvindende film og serier. 

QTV vender i 2008 tilbage på Kanal 4 med nye, stærke programmer, hvor Pernille Aalund igen 
går helt tæt på en række modige danskeres skæbner.

I den ugentlige danske dokumentarserie De unge mødre kan du følge livet på godt og ondt hos 
en række unge mødre. 2008 byder på 60 nye programmer, hvor vi bl.a. følger flere af de piger, 
der har været med fra dokumentarseriens begyndelse. 

Glæd dig også til en ny omgang Hva’ kvinder vil ha’ med Mayianne Dinesen som vært. Her 
bliver ti fyre taget under streng og kærlig behandling af tre 
selvbevidste  kvinder.

Hver uge kan du også følge med i store succeser som Glamour, 
Gilmore Girls, Greys hvide verden, Dirt og Heroes.

Se mere på www.kanal4.dk

annonce_tune.indd   1 21-12-2007   13:02:06
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GENERaLfORS amLING 2008
Generalforsamling i GAL, Odense, d. 5. februar 2008 i Carl Nielsen Salen,  
Hotel Radisson H. C. Andersens Hotel, Odense

>>           Valg af dirigent:            <<
Formanden, Søren Skaarup, bød vel-
kommen og foreslog advokat Knud 
Erik Skougaard til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at ge-
neralforsamlingen var lovligt ind-
varslet og konstaterede desuden, 
at generalforsamlingen var beslut-
ningsdygtig.

>>                Beretning                  <<
Søren Skaarup indledte med at 
meddele, at GAL havde overta-
get administrationen af kanalskift 
fra CanalDigital, hvad der havde 
medført en besparelse pr. medlem 
fra 144,- kr. til 61,- kr., således havde 
servicekontrakten betydet en årlig 
besparelse på små 2 mill. kr.

Foreningen havde valgt med 
hensyn til de digitale muligheder 
at være ret konservativ, og selv 
om man går ind for det individu-
elle valg, har dette stadigvæk sine 
problemer, bl.a. vil det i øjeblikket 
kræve en boks til hvert TV, hvad der 
betyder, at alle skal se det samme.

GAL’s dyreste pakke er dog sta-
digvæk ca. 1000,- kr. billigere pr. 
år end TDC’s, eller som de hedder 
nu, YouSee.

Med hensyn til indførelse af HDTV 
til sin tid, vil det betyde en meget 
bedre billedkvalitet; en bedre kva-
litet er allerede nu tilgængelig i det  
digitale spejl, der samtidig fjerner 
problemet med alt for brede ho-
veder på fladskærme …

Formanden meddelte, at der 
havde været fire fra bestyrelsen til 
messer i henholdsvis Köln og Berlin, 
efter al sandsynlighed vil foreningen 
også i fremtiden sende medarbej-
dere af sted  til disse messer, nogle 
af de vigtigste inden for TV-messer.

Pr. 1. januar d.å. er Tarup Anten-
nelaug indgået som en del af 
GAL, hvad der havde betydet en 
umiddelbar udgift på 2,7 mill. kr. 
Beløbet vil dog være tjent ind  på 
3-4 år, idet GAL både har overta-
get retten til at sende TV og til for-
bindelsen til internet.

I øjeblikket råder foreningen 
over tre lejligheder i Billesgade 

til de administrative opgaver. Som 
udgangspunkt vil man helst blive 
her, men man undersøger løseligt 
mulighederne for at finde mere 
velegnede lokaler.

Med hensyn til BoxDanmark bak-
ker foreningen op om projektet, 
idet det er en forening, der ikke skal 
generere overskud, men som ude-
lukkende skal sørge for bedre og bil-
ligere TV til de tilsluttede foreninger.

Arbejdet med servicekontrakten 
havde medført en del udgifter til 
juridisk bistand i det foregående 
år, ligesom den konsulentrådgiv-
ning, der i sin tid var blevet ydet i 
forbindelse med udbygningspla-
nerne havde vist sig ikke at være 
optimal. Dette havde firmaet bag 
rådgivningen erkendt, og der for-
handles i øjeblikket om at få nogle 
af pengene tilbage.

Med hensyn til udbygning af net-
tet er det et ønske at kunne etablere 
fiberforbindelse til alle medlemmer, 
samtidig hermed kigges der løben-
de på de digitale muligheder.

Formanden sluttede sin beretning 
med at takke Jesper Nielsen, der ik-
ke genopstiller til bestyrelsen,  for det  
store arbejde, han havde ydet.

Under spørgsmål til beretningen 
ville Annemarie Krogkjær vide, hvor-
dan GAL kunne indgå kontrakter, 
når der endnu ikke var holdt afstem-
ning om de enkelte programmer. 
Hertil svarede Steen Nicolaisen, at 
de programmer, der var forhandlet 
om, var dem, der ikke var tvivl om i 
forhold til kanalpakkerne.

Som svar på et spørgsmål om, 
hvorfor foreningen ikke tilbød tyr-
kisksprogede programmer i nogle 
af pakkerne, svarede Steen Nico-
laisen, at man ikke for tiden kunne 
tilbyde en digital-boks med etniske 
pakker, der var problemer med tek-
nikken, og det var desuden ufatte-
ligt dyrt. Endelig ville man ikke ofre 
penge på det gamle udstyr, man i 
dag kørte med, men man skyndte 
sig så meget som muligt med at 
anskaffe et nyt system.

Torben Mortensen fandt, at der 
var for meget skift mellem de en-

kelte kanaler og pakker, og at dis-
se skift især så ud til at gå ud over 
de tys ke programmer. 

Årsagen hertil var, blev det op-
lyst, at det var de forskellige afstem-
ningstal, der var bestemmende  
for programmernes placering.

Et medlem ville vide, hvad der  
skete med GAL’s investering og  
kontrakt med Tarup Antennelaug,  
hvis de pludselig meldte sig ud 
af samarbejdet. Hertil svare-
de formanden, at Tarup-
foreningen var opløst pr. 1. 
jan. og således ikke kun- 
ne afbryde samarbej-
det, højst kunne en- 
keltmedlemmer mel-
de sig ud…

Beretningen blev 
herefter vedtaget en- 
stemmigt, ingen af 
de 233 afstemnings-
berettigede, der var 
mødt, stemte imod.

>>     Regnskab    <<
Kasserer Tage Larsen 
indledte med at tak-
ke kontoret og Peter 
Olsen for det store ar-
bejde, man dels hav-
de yder til daglig, dels 
med at få regnskabet 
klargjort nogenlunde til  
generalforsamlingen. 
Han havde i øvrigt, op-
lyste han, indbudt en  
repræsentant for det eks- 
terne revisionsfirma til gene-
ralforsamlingen.

Dirigenten bekræftede, at der 
forelå et regnskab, der både var 
underskrevet af revisionsfirmaet 
Ernst & Young og af bestyrelsen.

Resultatopgørelsen viste, at der 
i 2007 havde været omkostninger 
i alt på 10.687.512 kr., var der gav 
et årsresultat på 6.388.387 kr. Heraf 
er 2.388.387 overført til disponibel 
egenkapital, mens 4.000.000 kr. er 
hensat til imødegåelse af tab og 
uforudsete udgifter.
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GENERaLfORS amLING 2008
Balancen pr. 31. december 2007 
viste 155.029.336 kr. i anlægsaktivi-
teter, mens øvrige omkostningsakti-
viteter androg 10.416.603 kr. I alt en 
balance på 165.445.939 kr.

Egenkapitalen andrager i alt 
143.053.852 kr., mens foreningens 
samlede gæld beløber sig til 
22.392.087 kr.

Under spørgerunden ville en mø-
dedeltager vide, hvorfor udgifter-
ne til brugerafstemning var blevet 
reduceret fra 92.000,- til 25.000,- kr. 
Hertil svarede Pia Thy, at besparel-
sen bl.a. hidrørte fra, at man havde 
fået medlemmer af FDF til at tælle 
stemmer op.

Kritisk revisor Niels Gertsen havde 
sammen med Berit Laugesen på-
tegnet regnskabet og meddelte, 
at de ikke kunne godkende det. 

De havde bl.a. ikke fået de ønske-
de bilag fra 4. kvartal 2007, og Niels 
Gertsen ankede ligeledes over, at 
man generelt ikke i tilstrækkeligt 
omfang havde kunne få de ønske-
de bilag udleveret.

Tage Larsen undskyldte sig med, 
at der ikke havde været tid til at 
imødekomme alle de mange øns-
ker, Niels Gertsen havde udtrykt. 
Dels havde man sendt adskillige 

bilag flere gange og hver gang 
tog det flere dage at finde 

det forønskede frem.
Søren Skaarup anførte,  

at det var almindelig 
kutyme, at de kritiske re- 
visorer selv mødte op 
og undersøgte de pos- 
ter, de fandt det nød- 
vendigt at undersø-
ge og tjekkede de 
bilag, de ville gran-
ske, kort sagt del-
tog aktivt i arbejdet 
med at finde dem 
frem. Endvidere op-
lyse formanden, at 
de af Niels Gertsen 
kritiserede udbeta-
linger tilbage i 2006 
var godkendt af de 
eksterne revisorer.

Formanden fandt, 
at det var ærgerligt, 

at diskussionen skulle 
ende i uenigheder om 

bl.a. kørselsbilag på få 
hundrede kroner – i en 

forening med en balance 
på 165 mill. kr. –  når et af pro-

blemerne blot var, at løn- og kør-
selskontoen ikke var adskilt. 

Han fandt det desuden bekla-
geligt, at diskussionen herom delvis 
skulle foregå i Fyens Stiftstidende.

Under kommentarer til regnska-
bet efterlyste Benny Petersen, Volls-
mose, et regnskab, der var færdigt 
til generalforsamlingen og ikke et, 
der udviste så store mangler, som 
de foreliggende.

Kurt Nielsen ville vide, hvorfor 
man ikke havde fundet de bilag  
frem, som den kritiske revisor havde 

ønsket at se og meddelte i øvrigt, 
at med hensyn til regnskab skulle 
bestyrelsen gøre det meget bedre, 
selvom den på andre områder hav-
de gjort set godt stykke arbejde.

Annemarie Krogkjær efterlyste et 
selvstændigt regnskab for kontoen 
for henlæggelser iht. vedtægter-
nes § 16. Kassereren oplyste, at det 
havde der desværre ikke været tid 
til at udfærdige…

Henrik Kirkegaard oplyste, at de 
penge, der var blevet anvendt 
til advokatbistand havde sparet 
foreningen for 22 mill. kr. frem til 
år 2019. Udgifterne var i øvrigt  et 
udtryk for, at man havde kæmpet 
med næb og klør for at blive herre 
i eget hus.

En del af pengene var desuden 
blevet brugt for at udrede, hvad 
der kunne gøres for at blive holdt 
økonomisk skadesløs for de dårlige 
råd, Ole Wivel, der var ansat at den 
gamle bestyrelsen gennem firmaet 
Rambøl, havde givet.

Finn Risum ville vide, hvorfor man 
havde brugt 5000,- kr. det første 
halvår og 2 mill. kr. i andet halvår 
på reparation og vedligeholdelse, 
og ønskede også en forklaring på, 
hvorfor man ikke ville finde bilag 
frem til den kritiske revisor.

Søren Skaarup påpegede endnu 
engang, at man ikke havde forhin-
dret nogen i at se bilag, men at han 
stadig fandt, at man, af hensyn til 
arbejdsbyrden på kontoret, som kri-
tiske revisorer selv burde deltage i 
arbejdet med at finde bilag frem.

Annemarie Krogkjær undrede sig 
over, at man havde stoppet pro-
jekt 2010, hvortil Hans Jørn Pallesen 
anførte, at det kun var de automa-
tiske arbejder på projektet, der var 
stoppet, udtrykket dækkede over, 
at man for fremtiden nøjere ville 
vurdere fornuften i de initiativer, der  
skulle sættes i gang.

Kim Johansen ville vide, om man 
ikke i 2008 skulle have juridisk bi-
stand, idet kontoen herfor var an-
ført med et 0. Hertil oplyste Tage 
Larsen, at dette var en fejl, mens 
Hans Jørn Pallesen anførte, at det 
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generalforsamling fortsat ...

NyE PaKKEPRISER  
fRa 1. aPRIL 2008
Pakke 1:  
246 kr. i kvartalet

Pakke 2:  
396 kr. i kvartalet

Pakke 3: 
636 kr. i kvartalet

Pakke 4:  
856 kr. i kvartalet

måske snarere var et spørgsmål om 
kontering og kontosammenlæg-
ninger. Beløbet var indeholdt i pos-
ten med økonomisk rådgivning.

Jens Olsen efterlyste stadigvæk 
et underskrevet regnskab og plæ-
derede for, at man holdt general-
forsamling i marts i stedet for, så 
der blev bedre til at udarbejdet et 
korrekt regnskab.

Pia Thy henviste til de praktiske 
vanskeligheder hermed, idet af-
stemning om programmer, skift af 
programpakker og udsendelse af 
blad og trykning af materiale til 
generalforsamlingen alt sammen 
skulle koordineres.

Niels Gertsen oplyste til slut, at  
han ikke havde i sinde selv at mø-
de op på kontoret og finde bilag 
frem. Han fastholdt, at han ville 
have det forønskede tilsendt, og 
meddelte at han for første gang 
ville stemme imod regnskabet.

Der blev herefter holdt skriftlig 
afstemning vedr. regnskabet, der 
blev vedtaget med 119 ja-stem-
mer, mens 95 stemte imod, 8 stem-
mer var blanke eller ugyldige.

Formanden udtrykte, at han ikke 
var tilfreds med afstemningsresul-
tatet, og at man ville tage store 
dele af den kritik, der var blevet 
rejst, med sig.

>>          Indkomne forsalg          <<
Tessa Johansen havde fremsendt 
forslag om individuelt program-
valg og motiverede bl.a. sit forslag 
med, at det ville give større frihed i 
programsammensætningen.

Søren Skaarup argumenterede 
for, at en vedtagelse af forslaget 
ville betyde en nedlæggelse af 
foreningen, og at det var stik imod 
GAL’s bestræbelser for at gøre sig 
uafhængig af enkelte udbydere, 
man havde således allerede gjort 
et stort arbejde for at komme ud 
af Canal Digitals klør.

Allan Nielsen sekunderede for-
manden i, at forslaget ville binde 
foreningen på hænder og fødder, 
og at det derfor burde forkastes.
Flemming Nielsen ville vide, hvor 
meget de digitalbokse, som Canal 
Digital levede kostede.

Hertil svarede Steen Nicolaisen, 
at de 5 år kontrakten skulle løbe, 
var skrækkeligt lang til, og at de 
bokse, CanalDigital i dag tilbød 
var en uinteressant version 1.0, 

man skulle i det mindste vente til 
en vers. 2.0, og at man i øvrigt ikke 
behøvede at se alle kanalerne, 
vigtigst var det, at der var noget 
for enhver smag. Forslaget blev 
herefter forkastet.

Jens Jørgen Pedersen havde stil-
let forslag om at ændre på af-
stemningsreglerne, således at kun 
dem, der havde abonneret på de 
enkelte pakker kunne stemme.

Steen Nicolaisen fandt, at forslag- 
et var godt, men at det krævede 
vedtægtsændringer og således 
indeholdt ikke så få juridiske van-
skeligheder. På bestyrelsens anbe-
faling blev forslaget herefter afvist.

Niels Gertsen havde stillet forslag 
om faste honorarbeløb til besty-
relsesmedlemmerne, idet han dels 
fandt, at det var interessebetonet 
arbejde, man ydede, dels at der 
var udbetalt for meget i bestyrel-
seshonorarer.

Søren Skaarup henviste til besty-
relsens eget budgetforslag, som 
han fandt var bedre end det stil-
lede forslag. Niels Gertsens forslag 
blev herefter forkastet.

Tommy Wahlgren havde stillet for-
slag om procedurer og regler ved 
afstemning om betalingskanaler 
og pakkerpriser herunder indkøb 
af stregkodeudstyr til aflæsning af 
afstemningsresultater. De stillede 
forslag blev forkastede.

Bestyrelsens to forslag til program-
pakker for 2008 bestod af dels en 
ønskepakke, dels en minimums-
pakke. Ønskepakken blev vedtag-
et – med akklamation.

I forbindelse med præsentation 
af pakken blev en golf-kanal ef-
terlyst. Steen Nicolaisen oplyste, 
at Viasat havde en golf-kanal på 
tilbud, men at den ikke havde kun-
net samle stemmer nok til at kom-
me med i programpakkerne.

>>                Kontingent                <<
Bestyrelsens forslag om uændret 
medlemskontingent for 2008 på 
675,- kr. + moms blev vedtaget.

>>                     Valg                      <<
Formanden, Søren Skaarup, blev 
genvalgt med akklamation, mens 
bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen 

udtrådte af bestyrelsen. Flg. blev 
opstillet på generalforsamlingen: 
Steen Nicolaisen (i forvejen opstil-
let af bestyrelsen), Kjeld Nielsen, 
Bjørn Holm og Torben Mortensen.

Steen Nicolaisen blev valgt med 
98 stemmer, mens Kjeld Nielsen fik 
69 stemmer. (Bjørn Holm 22 stemmer, 
Torben Mortensen 28 stemmer).

Som suppleanter opstilledes Bjørn 
Holm, Carl A. Knudsen og Thomas 
Szöcs. Bjørn Holm og Thomas Szöcs 
blev valgt med hhv. 50 og 45 stem-
mer, mens Carl A. Knudsen fik 24 
stemmer.

Som kritisk revisor blev Niels Gert-
sen genvalgt uden modkandida-
ter, revisorsuppleanter blev de op-
stillede Hans Jensen og Finn Risum.

Bestyrelsen består således af:
Søren Skaarup, Formand
Steen Nicolaisen
Keld Nielsen
Henrik Kirkegaard
Hans Jørn Pallesen
Tage Larsen
Pia Thy

>>                 Eventuelt                  <<
Formanden Søren Skaarup takke-
de for i aften og meddelte, at der 
var ting, som man ville tage med 
hjem og forsøge at gøre bedre.

Generalforsamlingen sluttede kl. 23.

Bent Søby Madsen
Ref.
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Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til  
medlemmerne fra Tarup Antennelaug.

Tarup Antennelaug har på 2 følgende generalforsamlinger  
vedtaget at nedlægge sig selv og blive medlemmer af  
Glentevejs Antennelaug.

Vi vil gøre vores for at I skal blive tilfredse og vil kunne nyde  
det store udvalg af kanaler, I nu bliver en del af.

Vi er også glade på vegne af Glentevejs Antennelaugs  
medlemmer, thi jo flere vi er, jo stærkere står vi.

VELKOmmEN TIL 
TaRUP aNTENNELaUG

VI KaN SE, DER ER fOLK,  
DER IKKE bETaLER

ELLER HVIS:

HjæLP 
 – HVaD GøR 

jEG HVIS:

>>Jeg ønsker at skifte 
TV pakke?

>>Jeg har spørgsmål 
vedrørende min TV pakke?

>>Jeg vil overdrage mit 
kabel TV ved flytning?

>>Jeg skal flytte ind og 
indmeldes i GAL?

>>Jeg har forenings-
spørgsmål?

KONTAKT  
Glentevejs Antennelaug

Tlf.: 66 144 177  
mail: info@gal-odense.dk

>>Jeg gerne vil 
tilmeldes internettet?

>>Jeg har problemer med at 
komme på internettet?

>>Jeg har problemer med 
min internet regning?

>>Jeg ønsker at hente/
aflevere mit modem?

>>Jeg gerne vil benytte 
mig af IP telefoni?

>>Jeg har problemer med 
IP telefoni?

>>Jeg har problemer med mit 
TV/radio signal?

KONTAKT  
CANAL DIGITAL
Tlf.: 70 131 919 

mail: kunde@canaldigital.dk 

Canal Digital har været rundt i Glentevejs Antennelaug net, 
vi kan se, der er tilslutninger, der bliver benyttet, uden der 
bliver betalt for dem og det er hverken rimeligt eller lovligt. 
Derfor har vi nu i samarbejde med STOP piraterne og Glente- 
vejs Antennelaug truffet følgende beslutninger: 

•  Vi laver en operation frit lejde frem til 1. juli 2008. Det 
betyder, at har du adgang til Glentevejs Antennelaug 
uden at betale, kan du frem til den 1. juli 2008 tilmelde 
dig hos Canal Digital til almindelig takst.

•  Når vi hen over sommeren kontrollerer din tilslutning, vil 
vi, hos dem der ikke betaler, opkræve et kontrolgebyr 
svarende til dobbelt takst.

•  Såfremt der skulle være en husstand, der mere end en 
gang bliver tilslutter nettet uden at betale, vil det i sam-
arbejde med STOP blive politi anmeldt.

Hvis du ønsker at blive medlem af Glentevejs Antennelaug 
skal du henvende dig hos Canal Digital, Egelundsvej 18,  
5260 Odense S. Det koster lige nu kr. 3795 kr. hvis du bor i lej-
lighed eller 6.635 kr. hvis du bor i hus at blive tilmeldt.
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Ja, så er regnskabet fremlagt på generalforsam lingen 
og jeg skal love for, at der var opmærksomhed på 
regnskabet, men nok mest fordi intern revisor havde 
nægtet at godkende det.

Jeg skal ikke trætte medlemmerne med en detal-
jeret forklaring – blot sige, at jeg ikke har nægtet in-
tern revisor at søge oplysninger for at udføre deres job 
som kritisk revisor. Tværtimod har jeg i første omgang 
understøttet med at finde bilag samt har oplyst, at 
hvis de manglede yderligere bilag, var de velkomne 
til at finde bilag selv på kontoret. Jeg har i øvrigt ikke 
stået i vejen for deres arbejde, men også kommet 
med oplysninger, som de nu nægter at have fået. 
Men tilbage til regnskabet, som blev godkendt med 
et snævert flertal.

>>               Regnskabet ser meget godt ud              <<
Jeg skal her nævne et overskud på ca. 6 mill. kr., men 
på baggrund af udviklingen inden for TV/Internet 
ect. har vi valgt at sætte 4 mill. kr. til forbedring af det 
nuværende net, da vi ved, at udviklingen for stadig 
at være ”egen herre i eget hus” bliver noget, som 
kræver økonomi.

Jeg vil kigge på udviklingen af GAL, hvad er der sket 
i de sidste åringer inden for økonomien.

Nettoindtægter

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
i t. kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr.

12.036 13.672 15.024 16.666 17.187 17.296

Dette giver et klart billede af, at GAL har et godt til-
bud til dets medlemmer. Antal medlemmer er bl.a. 
udvidet med TAL (Tarup Antennelaug ca. 1100 medl.), 
som bliver en del af GAL. Samtidig forhandler vi med 
andre antenneanlæg.

På udgift siden har bestyrelsen – selv om andre me-
ner anderledes – rigtig god styr på udgifterne, bort-
set fra investering i fremtiden, men dette kommer jo 
medlemmerne tilgode.

Forbedringer mast/net, rejser, møder og teknik

2002 2003 2004 2005 2006 2007
 i t.kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr.
 
2.190 1.653 2.038 2.600 2.104 1.531

Vi har i 2007 ville sikre os, at vi investerede i den  
rigtige teknologi samt geografiske placering og der-
med været lidt forsigtige. Det får vi glæde af i 2008.

Drift/administrationsomkostninger

2002 2003 2004 2005 2006 2007
i t. kr. i t. kr.  i t. kr. i t. kr. i t. kr.  i t. kr. 

7.980 9.086 9.786 10.804 10.772 10.687

Jeg skal ikke gå i detaljer med totale driftsomkost-
ninger, men blot indikere, at en forening med ca. 
25.000 medlemmer, hvor bestyrelsen har holdt styr på 
niveauet af stigningstagten – ja endda fået omkost-
ningerne til at falde – må betegnes som positiv.

Årets resultat

2002 2003 2004 2005 2006 2007
i t. kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr. i t. kr.

- 226 541 - 11.466 4.577 5.800 6.388

Ja, resultatet taler for sig selv. Så i de næste år håber 
bestyrelsen en forbedring af årets resultat. Men da 
der ligger kæmpeopgaver for bestyrelsen fremover, 
for eksempel fiber til hjem/internet og mange andre 
spændende udfordringer, har vi allerede smøget ær-
merne op.

Aktiver/passiver

2002 2003 2004 2005 2006 2007
i t.kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr. i t.kr. 

112.442 121.482 142.389 146.279 154.530 165.446

Dette har ikke den store interesse, kun at vores an-
tenne anlæg, kontor samt andre tilgodehavender er 
støt stigende.

>>             Slutkommentar fra jeres kasserer:            <<
Bestyrelsen ser med tryghed fremtiden i møde. Vi er 
en sund forening med masser af fremtidsmuligheder. 
Som sagt og læst kan fremtiden ligge i Box Danmark, 
hvor GAL tager aktivt del. Box Danmark vil blive Dan-
marks største programudbyder og henvender sig til 
antenneforeninger som vores. GAL’s kontorleder  
Peter Olsen sidder i bestyrelsen for Box DK, så det for-
venter vi os meget af.

Jeg vil til slut sige tak, fordi I gad læse dette indlæg.

Tage Larsen
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Realiseret Realiseret Budget Budget
2007 2006 2007 2008

kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Medlemskontingenter mv., netto 16.278.636 16.043 17.257 17.635
5 % indtægt af Internet (galnet) 918.856 993 1.000 1.000
Indtægter ved mast 98.615 151 150 110

Nettoindtægter i alt 17.296.107 17.187 18.407 18.745

Forbedringer mast og net 1.462.361 2.098 3.500 7.000
Rejser og møder ny teknik 68.750 6 60 70

1.531.112 2.104 3.560 7.070

Driftsomkostninger - teknik og net:
Reparation og vedligeholdelse 2.721.716 3.190 3.302 1.500
Uforudsete udgifter 0 0 300 100
Vedligeholdelse ved mast mv. 768.877 77 80 884
Forsikring/vagt/FDA kontingent 261.596 339 350 278
Elforbrug 544.831 498 500 535
Eksterne møder 6.980 1 10 5

4.304.000 4.105 4.542 3.302

Administrationsomkostninger:
Gager incl. sociale ydelser 2.055.410  1.627 1.500 2.110
Bestyrelseshonorar 240.000  210 280 280
Annoncering og medlemsinformation 549.878 642 650 555
Driftsomkostninger, ejerlejligheder 36.032 39 59 42
Telefon og internet 62.211 59 75 75
Porto, gebyrer og omdeling 446.905 582 650 462
Brugerafstemning 25.345 35 40 30
Kontorholdsudgifter 53.252 77 63 60
Leasing driftsmidler 153.895 160 161 161
Småanskaffelser 20.735 29 10 20
Hard- og soft ware 100.599 20 10 100
Tryksager 196.638 105 110 162
Revision og regnskabsassistance, rest sidste år 27.200 22 0 0
Revision og regnskabsassistance 35.000  70 166 40
Økonomisk rådgivning 17.000 10 10 200
Advokat og konsulentbistand 179.474 309 52 0
Edb-vedl. og forbedring 132.054  136 335 100
Edb-kontingetopkrævning PBS 311.119 288 300 320
Generalforsamling 81.439 98 104 85
Tilskud,  generalforsamling 0 -300 0 0
Bestyrelsesmøder 15.415 22 30 20
Kurser 8.280 5 3 10
Repræsentantskabsarbejde 26.758 12 20 30
Repræsentation 31.237 27 30 30
Erstatning TDC 0 141 0 0
Edb-support, afskrevet 0 94 0 0
Tab, tyveri 20.971 0 0 0
Diverse 5.884 7 25 30
Foreningsskat 19.669 37 36 36

4.852.400 4.563 4.719 4.958

Omkostninger i alt 10.687.512 10.772 12.821 15.330

Resultat før renter 6.608.595 6.415 5.586 3.415
Renter, netto -220.207 -615 -725 0

ÅRETS RESULTAT 6.388.387 5.800 4.861 3.415
der foreslås disponeret således:
Overført til disponibel egenkapital 2.388.387
Hensat til imødegåelse af tab og uforudsete
udgifter 4.000.000

6.388.387
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Jeg er så ny suppleant i bestyrelsen. Jeg stillede  
op efter opfordring fra den nuværende bestyrelse, 
som havde set min store aktivitet på debatforummet.

Til dagligt arbejder jeg med udvikling af EDB systemer 
og er generelt ret interesseret i teknik.

Min interesse for TV ligger nok mest inden for det 
tekniske område, hvor jeg synes at vi lige nu er i en 
enorm spændende udvikling. Skiftet til digitalt signal 
og HDTV er stadig i sin spæde barndom. Individuelt 
kanalvalg ligger ligeledes i den nære fremtid.

Omkring foreningsarbejdet vil jeg nok være mest  
synlig inde på www.glenten.dk, hvor jeg vil være be-
hjælpelig med svar på spørgsmål af teknisk karakter. 
På længere sigt vil jeg så vidt som muligt, involvere 
mig i andre af foreningens opgaver.

Du var den, hvis energi og retfærdighedssans  
i gennem flere år fik ændret Glentevejs  
Antennelaug’s historie.

Det var ikke kun, den tidligere bestyrelses 
rejseomkostninger du var efter, vi andre blev 
også fulgt nøje.  I starten, var du ved at give 
os alle grå hår, på grund af dit manglende 
kendskab til computere, men til sidst gik  
det da bedre.

Din evne til altid at have det rigtige bilag, 
artikel eller kontrakt lige ved hånden vil  
blive savnet.

Du har fortjent, at få mere tid til dine andre 
interesser og det ønsker vi dig en rigtig god 
fornøjelse med.

faRVEL TIL jESPER

STIGENDE TILfREDSHED mED INTERNET  
fRa CaNaL DIGITaL

Ny SUPPLEaNT ...

Thomas Szücs

Kære medlemmer af Glentevjs Antennelaug ...

jaNUaR 2008
andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder

jaNUaR 2006
andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder

Hvor tilfreds er du generelt med din  

internetforbindelse?
87 % 78 %

Hvor tilfreds er du med hastigheden 86 % 78 %

Hvor tilfreds er du med stabiliteten? 78 % 53 %

Hvor tilfreds er du med prisen? 81 % 69 %

Hvor tilfreds er du med service og support 

fra Canal Digital?
79 % 63 %

Vil du anbefale den internet udbyder du  

har til andre?
83 % 66 %

Undersøgelsen er lavet af analysebureauet Insight og omfatter lidt over 200 telefoninterviews.

Da Canal Digital i starten af 2006 
overtog driften af internet i Glente- 
vejen, undersøgte vi som noget 
af det første, hvad medlemmerne 
mente om internetproduktet. 

Vi undersøgte den generelle til-
fredshed, og vi så på, hvordan I 
som kunder vurderede stabiliteten, 
hastigheden og prisen. Herudover 
så vi på, om vores service og sup-
port levede op til forventningerne. 
Det var vigtigt for os at få overblik, 
da vi stod over for et omfattende 
arbejde med at opgradere hele 
nettet og forberede det til fremtid-
ens forbrug og tjenester.

Vi gentog undersøgelsen i august 
2006, og nu foreligger resultaterne 
for januar 2008. Som man kan se, 
er tilfredsheden steget markant. 
Især er der en meget kraftig stig-

ning i tilfredshed med stabiliteten, 
hvilket tyder på, at det store ar-
bejde med at forbedre nettet og 
serverrummet heldigvis har båret 
frugt. Canal Digital og Glentevejs  
Antennelaug fortsætter også i 2008  
med at modernisere nettet, så 
Glentevejen fortsat kan tilbyde 
stabile, konkurrencedygtige TV, In-
ternet og telefoni produkter.

Vi har desuden undersøgt, hvor 
tilfredse I som kunder er med den 
information, I får fra os. Tilbage i ja-
nuar 2006 svarede ca. 15 procent, 
at de var deciderede utilfredse 
med informationen. I 2008 er det 
heldigvis kun 4 procent, som er 
utilfredse med informationen, men 
vores mål er fuld tilfredshed. Vi vil 
fremover arbejde for at give infor- 
mation om gravearbejde og even- 

tuelle nedlukninger i endnu bedre  
tid – både på vores website, 
på infokanalen og via e-mail. På 
canaldigital.dk/min side kan du 
f.eks. tilmelde dig vores emailser-
vice og få direkte besked, hvis der 
er planlagt arbejder, der kan give 
driftforstyrrelser på tv, radio, Inter-
net eller telefoni. 

Selvom tilfredsheden generelt er 
stor, vil vi blive ved med at gennem-
føre årlige kundeundersøgelser, så 
vi hele tiden har jeres vurdering og 
dermed en klar rettesnor for, hvor 
vi skal sætte ind for at udvikle og 
forbedre internetproduktet.

Kenneth Christensen
Markedsdirektør
Canal Digital Danmark A/S
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Priser for 2008  (med forbehold for ændringer)

Pakke 3 - kr. 663,- pr. kvart. 

Pakke 4 - kr. 856,- pr. kvart. 

Pris for pakkeskift kr. 300,-

Pakke 1 - kr. 246,- pr. kvart. 

Pakke 2 - kr. 396,- pr. kvart. 

Navn: 

Adresse:

Telefon:

fornavn  efternavn 

gade  husnr.  postnr.

fastnet  mobil  arbejde

dato  underskrift  

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift

HEj aLLE SammEN!

PER LINDGaaRD 
NIELSEN
Vi er meget glade for  
at Per nu er ansat af 
Glentevejs antennelaug.
Per har indtil januar 
været ansat hos Canal 
Digital til at skifte filtre  
i skabene.
at Per nu arbejder 
direkte for Glentevejs 
antennelaug, vil betyde 
en lettere arbejdsgang og 
direkte kommunikation.

Sendes senest den 9. marts for pakkeskift pr. 1. april!

Keld Stevnsboe Nielsen

Jeg hedder Keld Stevnsboe Nielsen, og er jeres nyvalgte bestyrelsesmed-
lem. Jeg er 48 år, gift med Marianne. Vi har 2 børn, som dog delvis er flyt-
tet hjemme fra (1 i Guatemala, 1 på efterskole). Jeg er uddannet cand.
merc. og arbejder hos IBM i Bullerup.

Jeg kommer oprindelig fra Københavnsområdet og flyttede til Odense 
i 1984. Jeg er således tilflytter og har ikke kunnet vænne mig til alle Fyns 
Specialiteter. Blålys og brunsviger går fint, men boghvedegrød har jeg 
problemer med.

I 80’erne var jeg tilknyttet forskellige ulandsforeninger og havde forskel-
lige bestyrelsesposter der. Jeg har altid ønsket at gøre en indsats for de 
foreninger jeg har været med i.

Først i 90’erne var min familie og jeg ulandsfrivillige i Lesotho (som ligger 
inde i Sydafrika). Det var en fantastisk spændende tid, hvor Sydafrika 
blev befriet for apartheid og alle var optimistiske. Men TV-forholdene var  
noget anderledes end her: 2 kanaler og meget upålidelig elektricitet.

De sidste mange år har vi boet i Skibhuskvarteret i en typisk middelklasse-
tilværelse. Jeg har været med i GAL-net siden 1995. Jeg har nu ikke været 
aktiv i foreningen – udover at se fjernsyn! Jeg har lavet forskelligt bestyrel-
sesarbejde – senest som formand for skolebestyrelsen på Sct. Hans Skole.

Men nu er det snart 2 år siden jeg sidst sad i bestyrelsen for noget og så 
syntes jeg, at det var tid igen! Jeg var meget fristet af at kunne sidde i 
GAL-nets bestyrelse. Jeg har siddet i mange slags bestyrelser i årenes løb, 
men aldrig i en antennelaugsbestyrelse.

På generalforsamlingen fik jeg stemmer fra ca. 2/3 af de fremmødte 
medlemmer. (Af de fremmødte medlemmer, der ikke var gået hjem på 
det tidspunkt altså). Det var stor tilslutning og jeg håber, at jeg kan vise 
mig forsamlingens tillid værdig. 

Jeg glæder mig til at for alvor komme i gang med arbejdet. Der ligger 
meget arbejde forude. Men som Tom Lehrer siger: ”Livet er som en kloak: 
Hvad du får ud af det, afhænger af hvad du putter ind i det”.
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Glentevejs Antennelaug

+ + +  0160  + + +
DK 5100 Odense C

klip her

At 58% af det TV vi ser er underholdning 
og 42% er oplysende programmer.
-----

40% af danskernes TV tid går med  
fiktion/film/ drama. Blandt unge er  
det 58%
-------

63% af al TV sening foregår alene
31% foregår sammen med en  
anden. 6% i grupper
------

At statistikken tydeligt viser vi bruger 
mere og mere tid på Internettet og  
mindre tid til TV

Kilde DR

Troede du !

At det var  
teenagere,  

der så mest TV?  
det gør dem  
over 61 år.

ØnskepAkken bleV 
VedTAgeT.

det betyder, at du nu kan se 
Charlie, hvis du har pakke 3  
og i pakke 4 får du TV 2  
news og sport fra 1. april 

nyhedskanalen ”dr update” 

er nu på det digitale spejl i 

alle pakker.

At sende forslag til nye TV  

kanaler du ønsker på stemme-

sedlen i 2008. Send dem til 

info@gal-odense.dk

At melde adresseændring  

til kontoret eller på  

info@gal-odense.dk

husk !

I aviserne kan vi læse, at de gamle tv 

ikke vil  fungere fra 2009.

DET ER IKKE RIGTIGT. For i en antenne-

forening som vores, kan vi selv ændre 

signalerne i hovedstationen.

Så behold dit gamle tv nogle år endnu, 

hvis du er glad for det.

DU KaN bRUGE DIT GamLE  

TV maNGE åR ENDNU
VIDSTE DU!

OPSLaGSTaVLEN
Jubi, Ønskepakken  blev vedtaget!



hJÆlp TIl IndsTIllIng AF TV-AppArATeT
 
Har du brug for teknisk assistance for at ændre indstillingerne på TV- appatet, 

har følgende forhandlere en særlig gunstig pris for GAL medlemmer:

B&O, Klaregade 3, 5000 Od. C, - Kun B&O <<..........................................
.. 66141912

www.bang-olufsen.com

IC Radio, Odensevej 1, 5000 Od. C, - Alle typer << ................................... 66150499

pgram@cdnet.dk

Klok Radio, Skibhusvej 88,  5000 Od. C, - Alle typer << .............................. 66139877

klok@post9.tele.dk

OK Radio, Rewentlowsvej 50,  5000 Od. C, - Alle typer << ....................... 66114710

ok.teknik@galnet.dk

Radio & TV Eksperten, Steenbachsvej 1, 5000 Od. C, - Alle typer << ...... 40165521

www.radioogtveksperten.dk

 
Prisen er 350 kr.
Har du en DVD, video eller flere TV– apparater, du vil have indstillet,  

koster det 100 kr. ekstra pr. stk.

Hav en liste over, hvor du gerne vil have dine programmer liggende parat når  

montøren kommer. F.eks. DR1 på kanal 1, DR2 på kanal 2, TV2 på kanal 3 osv.
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www.gal-odense.dk

En antenne kan ikke opsiges, den kan enten overdrages til ny bruger eller ejer, 
ønskes der lukket for signal kan antenne sættes i bero med en månedes varsel op til 
et kvartal, begge dele skal sendes skriftligt til kontoret enten pr. brev eller via mail til 
info@gal-odense.dk evt. spørgsmål besvares gerne af kontoret på tlf.: 6614 41 77.
 
Hilsen Kontoret

rAdIo nYT !

Vejle lokal radio, Vlr er nu 

på vores radionet på 106.50 

Mhz, og i perfekt kvalitet
Troede du !

At det var  
teenagere,  

der så mest TV?  
det gør dem  
over 61 år. INfO fRa KONTORET
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HDTV - “HøjESTE 
KVaLITET På 
DIT TV”

KONKURRENCE

Svar på spørgsmålet: 

Henvender Kanal 4
sig mest til:

 Kvinder

 Mænd

Vinderne får direkte besked. 

Husk at udfylde kuverten  
med tydelig afsender  
adresse eller vedlæg navn 
og adresse i svarkuverten.

                  DELTAG I 
                  KONKURRENCEN  
                  OM 7 SæT 
af

BESTÅENDE AF T-SHIRT 
SAMT MANDE OG 
KVINDE KASKETTER 
FRA KANAL 4 OG 5

Først med DVB-C SD, og nu igen, er 
vi først i Danmark med HDTV i ka-
belnet til vores medlemmer, uden 
meromkostninger. I første omgang 
udsender vi det i pakke 4, indtil vi 
har en aftale med COPY-DAN, om 
at sende det i pakke 1. Signalet er 
sindsygt flot på fladskærmene. 

Vi udsender, uden omkostninger 
for medlemmerne, 1 kanal, med 
4 HDTV programmer. PRO 7, SAT 1, 
Anexe & 1 xtra. 

Udover et HD Ready fladskærm, 
skal der en HD MPEG4 DVB-C box 
til med HDMI-kabel, eller et TV med 
indbygget MPEG4. 

Vær opmærksom på at evt. beta-
lingsprogrammer ikke er afprøvet 
på nogle bokse endnu. Så disse 
muligheder skal forhandles først. 
Alt er ikke indjusteret 100% endnu, 

så pas på med en løs box indtil, de 
er godkendt. Evt. box skal lånes 
hos forhandleren. 

Vores egen hjemtagne superbox 
en Humax C1000 virker ikke endnu, 
pt. ej heller Sony S3000, men dem 
som vi pt. har testet og hørt OK om 
er Sony W3000 og alle eller visse 
Löwe modeller. Handan MPEG4 
HD boksen virker fint. KT-Radio har 
en Löwe kørende med vores sig-
nal! WOOWWWWWWWW 

Find de 4 stationer i pakke 4 på 
frekvensen: 762 MHz, Symbolrate: 
5776, QAM 256 (Evt. Network ID: 0) 

Hvis du ajourføres, så send en mail 
til hdtv@gal-odense.dk med ”HDTV 
Tak” i emnefeltet. 

Skriv gerne om erfaringer her, eller 
send en mail til hdtv@gal-odense.
dk, også om hvor de TV’ene vises 
og/eller sælges. Bokse (HDTV-tune- 
re) testes gerne.

Steen Nicolaisen
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Frekvensoversigt
Det Digitale Spejl, DVB-C,  
10. februar 2008. Frekvens 
i MHZ / QAM / Symbolrate. 
Gælder til 1. april 2008 

DR1+2/TV2 
442 / 64 / 6900 / RF 
DR1, DR2, Tegnsprog, TV2
 
Pakke 1-2:  
434 / 64 / 6875 /  
Network (Netværkssøgning) 
TV2 Norge, Infokanalen,  
Prøvekanal, TV4, ZDF. 

Pakke 2-1:  
255 / 256 / 5000 / RF 
NRK1, Das Erste, RTL, NDR, 
Discovery. 
 
Pakke 3-1:  
482 / 64 / 6875 / RF 
TRT Int, VIVA Germany,  
Adult, 3SAT, TVE, Eurosport 2, 
TV5 Monde, RAI.
 
Pakke 3-2:  
506 / 64 / 6875 / RF 
TravelChannel, Kanal 5 DK, 
Animal Planet, Cartoon /  
TCM, Showtime, Kanal 4 DK. 

Pakke 3-3:  
562 / 64 / 6875 / RF 
STV1, RTL2, SuperRTL, VOX, 
SAT1, Pro7, TV5Monde, TVE.
 
Pakke 3-4:  
610 / 64 / 6875 / RF 
TV2 Zulu, The History Channel, 
National Geographic/CNBC, 
Eurosport 1, The Voice TV DK, 
Sky News. 

Pakke 4-1:  
754 / 64 / 6875 / RF 
BBC Prime, CNN, BBC Food, 
BBC World, CNN. 

Pakke 4-2:  
770 / 64 / 6875 / RF 
DK4, Playhouse Disney, TV2 
Charlie, TV2 Film, Disney  
Channel, Toon Disney.

DIGITaL bILLEDKVaLITET 
- “DET DIGITaLE SPEjL”

Det Digitale Spejl er en xtra ser-
vice til vores medlemmer, og uden 
meromkostninger, som der er i 
andre antenneanlæg. Har du et 
fladskærms TV, så er det nu du skal 
have en Digital Box evt. en med 
HD MPEG4 også.

>> Hvad er ”Det Digitale Spejl?” << 
Det Digitale Spejl er en digital kopi 
af de analoge TV-kanaler, som al-
lerede udsendes i anlægget. Der 
er altså ikke flere TV stationer, der 
udsendes. At programmerne ud-
sendes digitalt, betyder at der ik-
ke opsamles nogle forstyrelser el-
ler kvalitetstab fra TV stationen til 
dit fjernsyn. Kvalitetsforbedringen 
er markant på et fladskærms TV, 
men der er også en forbedring på 
et alm. stort ældre billedrørs TV. 
Jeg har endnu ikke mødt én flad-
skærmsejer, som er skufftet over in-
vesteringen i Set-Top-Boxen. 

>>               Det tekniske               <<
Signalerne udsendes UKODET i 
DVB-C formatet og i samme pak-
ke, som de analoge signaler. For at 
se de digitale signaler, skal du have 
en DVB-C Set-Top-Box. Flere og fle-
re fladskærms TV har en DVB-C 
modtager indbygget. Har modta-
geren også MPEG4 kan det også 
modtage HDTV. (Se andetsteds i 
bladet.) Husk at DVB-T modtagere 
ikke er beregnet for kabelnet, men 
er beregnet til modtagelse via luf-
ten. En DVB-C box tilsluttes ligesom 
en videobåndoptager, via SCART-
stikket, eller HDMI-stikket. Mange 
NAD, Sony og Löwe TV har DVB-C 
og MPEG4 indbygget.

Det Digitale Spejl udsendes i 
SDTV-formatet, ikke HDTV-formatet.  
En analog TV kanal har en bånd-
bredde på 38 Mbit. En SDTV ka-
nal fylder 4 Mbit, så i stedet for en 

analog TV kanal, kan vi på samme 
plads have 9 digitale TV kanaler. 
Så slukkede vi alle de analoge ka-
naler, kunne vi have 450 digitale TV 
stationer i stedet. 

>>     Hvor fås Set-Top-Boxen      <<
DVB-C boksene fås på vores kontor 
og i udvalgte butikker. I princippet 
skulle alle DVB-C modtagere virke 
fint i vores net, men vis evt. leveran-
døren vores frekvens og data over-
sigt. Leder man ihærdigt på nettet, 
skulle det være muligt at finde et 
DVB-C kort til PC’en. Boxene til ca. 
890.- er pt. tilgænge hos os, og hos 
OK Radio - Reventlovsvej, Merlin - 
Vestergade, KT Radio - Asylgade, 
B & O Klaregade, Fyens Antenne - 
Roersvej, Klok Radio - Skibhusvej. 

>>             Hvad kan vi se             <<
Vi kan se alle kanalerne og mere 
til, undtagen Viasat TV3 & TV3+, de 
vil have flere penge, hvis du vil se 
programmerne i max. kvalitet. Det 
er der vist ingen, der kan forstå, da 
vi ikke får mere, blot en maksimal 
kvalitet af det vi allerede har be-
talt for. Set i lyset at det suverent 
er Viasat medlemmerne betaler 
markant mest til, er det skuffende. 
Forhandlinger i over et år har ikke 
båret frugt, så de må mene det. 

Det meste virker nu rigtig fint, 
men vi undersøger at opdatere 
noget udstyr, så vi kan få mere un-
dertekster og EPG information ud. 
Nogle Sony TV mangler også en 
enkelt kanal, men det vil blive løst.

Hold øje med Infokanalens Tekst TV,  
side 250 og 251. 

Steen Nicolaisen



Lykken er...
Canal Digital internet via Glentevej Antennelaug

Ring og bestil:

70 13 25 25

En ny brugerundersøgelse viser, at flere og flere medlem-
mer i Glentevej Antennelaug er glade for deres internetfor-
bindelse hos Canal Digital.

Forståeligt nok, for vi har nogle af landets bedste internet-
priser:

At installationen heller ikke koster det store, tæller vel 
også med.

Og glæden bliver nok ikke mindre af, at man på Canal 
Digitals hjemmeside kan bestille meldinger om 
driftsstatus pr. e-mail. Tænk at kende fremtiden…

Vil du også være glad? Så skynd dig at ringe 70 13 25 25. 
Det er lykken!Produkt  Hastighed  Behov  Pris pr. md.

X-SMALL  256/64  Du surfer moderat     99 kr.

SMALL  1.024/256  Du surfer en del hver dag  149 kr.

MEDIUM  2.048/256  Du surfer, downloader og spiller on-line  219 kr.

LARGE  4.096/512  Du vil det hele på nettet, helst hver dag  269 kr.

X-LARGE  8.192/512  Du sender og modtager ofte tunge filer  339 kr.


