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GENERAL- 
FoRSAMLiNG 2009 

2008 har været  
et spændende og  
udfordrende år for 
GAL: Vi har rejst 
en voldgiftsag mod 
Canal Digital, vi er 
begyndt på HD-TV, 
som gør digitalt TV 
endnu flottere og 
bedre, vi har købt 
nye kontorlokaler 
til personalet og 
medlemmerne, fået 
mange nye fore-
ningsmedlemmer  
og meget mere.
Derudover er vi  
begyndt, at udbyde 
adskillige program-
mer á la carte via 
vores eget kodnings-
system, hvilket er  
helt unikt i branchen.

KONTAKTINFO leder
kontakt veDrørenDe:
aDresseænDring, pakkevalg,  
kontingent og spørgsMÅl oM  
tv og raDio

glentevejs antennelaug 
postboks 174
vagtelvej 1-3
5100 odense C

personlig henvenDelse 
Mandag - onsdag 12.00 - 13.00
torsdag 15.00 - 17.00
eller efter aftale
Fredag lukket 

telefonisk henvenDelse 
Mandag - onsdag 11.00 - 14.00
torsdag 12.30 - 17.30
Fredag lukket

telefon: 66 14 41 77
Fax: 66 12 15 24
Mail: info@gal-odense.dk
www.glenten.dk 

kontakt veDrørenDe:
internet support  til kolibri,  
tarup og østparken

Mail: internet@gal-odense.dk
Ring på: 32 23 01 12
eller: 66 14 41 77
Hverdage fra 09.00 - 19.00
Weekend fra 13.00 - 17.00

kontakt/fejlMelDing veDrørenDe:
signalforstyrelser Dog  
unDtaget kolibri og tarup
(har du kolibri eller det gamle tarup antennelaug,
skal du melde fejl hos telia stofa på: 88 30 30 30)

7013 1919
Mail: kunde@canaldigital.dk

Fejlmelding af  tv/Radio samt internet  
og telefoni support
Mandag - fredag 09.00 - 21.00
Weekend, søn-  
og helligdage 13.00 - 21.00
telefon: 70 13 19 19
Fax: 63 14 25 00
vagttelefon: 40 54 25 06
Mail: support@canaldigital.dk
www.canaldigital.dk
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bud. Bestyrelsen har intet ønske om at 
udelukke CD fra de forskellige arbejder, 
men ofte viser det sig, at CD ikke har 
været konkurrencedygtige på prisen.

Generelt forstærkes GAL’s økonomi 
med udgangen af 2010, hvor et bank-
lån på 25 mio. er betalt. Det vil spare 
os for ca. 5 mio. i årlig udgift.

De større indtægter foreslås brugt 
til dels at holde kontingentbetalingen 
i ro, dels til at intensivere udbygning 
og forbedring af nettet. 2009 vil være 
året, hvor vi vil sørge for at forbedre 
infrastrukturen, så GAL kan stå rigtig 
godt rustet til fremtidens udfordringer.

Der tales en del om kobbernet kon-
tra fibernet i den forbindelse. De ny-
ere kobberkabler, som allerede ligger 
nedgravet er fuldt funktionsdygtige, 
så forbedringerne vil ske i den gamle 
del af nettet.

Bestyrelsen foreslår derfor, at kon-
tingentet heller ikke i 2009 stiger.
 
TArup og Kolibri:
GAL har i år kunne sige velkommen 
til ca. 2.500 nye medlemmer, så vi nu 
er over 27.000. Tarup og Kolibri ud-
gør med ca. 1.800 medlemmer stør-
stedelen af de nye. Det har krævet en 
del investeringer at forny og forbedre 
nettet i de to områder, men investerin-
gen, foreningen har foretaget, vil have 
tjent sig ind i løbet af 3 - 4 år, hvorefter 
de nye medlemmer bidrager til GAL’s 
økonomi. Dertil kommer indtjening på 
internet, som er ret betragtelig. Om-
bygningen af de 2 anlæg har kostet i 
alt 4,1 mio.

Bestyrelsen har valgt, at GAL selv 
skal stå for levering af internet. Det 
kan vi gøre billigere end de store ud-
bydere, herunder CD, og stadig tjene 
penge til foreningen. Der er nogle 
medlemmer, som mener, at det er 
uretfærdigt overfor de gamle medlem-
mer, men der er flere grunde til den bil-
ligere pris. Dels kan og skal GAL være 
konkurrencedygtig, dels vil vi gerne 
vise CD, at det kan lade sig gøre både 
at investere i udstyr, være billigere og 
samtidig have overskud.

Internettet fungerede fint efter en 
kort periode i Tarup, men desværre 
må vi erkende, at den leverandør, vi 
valgte til at levere ydelsen til Kolibri, 
ikke levede helt op til løfterne, så det 
tog nogen tid, inden leverancen her 
var stabil. Det vil bestyrelsen gerne 
beklage overfor de tidligere medlem-
mer af Kolibri. 

inTerneTTeT
De ”gamle” medlemmer, som stadig 
får internet leveret af CD, har besty-

relsen desværre ikke magtet at hjælpe 
tilstrækkeligt i 2008. Vi har presset på 
og fik et løfte om prisnedsættelse 
eller forøgelse af hastighederne pr. 
01.10 2008, men der er stadig ikke 
sket noget på området. Her ligger så 
også hovedårsagen, sammen med 
kontraktlængden, til den voldgiftssag, 
GAL har rejst mod CD.

CD er mildt sagt ikke konkurrence-
dygtige på prisen for tiden.

VoldgifTSSAgen:
I efteråret indledte GAL en voldgifts-
sag mod CD vedr. de lange kontrak-
ter. Der er intet nyt i sagen lige nu. Vi 
venter en afgørelse i løbet af 2009.

Sagen drejer sig kort fortalt om, at 
bestyrelsen finder en kontraktlængde 
til år 2019, som er markedets læng-
ste, alt for lang. Man burde i sin tid 
have indgået en normal kontrakt, som 
typisk løber i højst 5 år.

Der er andre, længerevarende kon-
trakter i branchen, men i så fald inde-
holder de en tilbagekøbsaftale, som 
foreningen undervejs kan opsige mod 
et vederlag til udbyderen.

HoVedSTATionen
Nogle medlemmer har haft en del sne 
og dårlige billeder på skærmen. Dette 
skyldes et lynnedslag i hovedsta-
tionen i sommeren 2007. Det har taget  
nogen tid at afklare forsikringsforhol-
dene og finde det rigtige udstyr til 
den rigtige pris, men nu er det instal-
leret. Udstyret er i broadcast kvalitet, 
hvilket vil sige, at det er udstyr af en 
supergod kvalitet med den absolut 
bedste billedkvalitet. I princippet kan 
GAL levere TV til hele landet med den 
kvalitet, udstyret har, hvilket vi i øvrigt 
påregner i forbindelse med vores en-
gagement i BoxDanmark. Dertil kom-
mer en ret betragtelig formindskelse 
af elregningen på hovedstationen.

AnAlogT og digiTAlT TV
Sidst på året 2009 vil det analoge sig-
nal i luften forsvinde og blive erstattet 
af digitale signaler. Forskellen mellem 
signalerne er, at de analoge signaler 
ligger som en kæde i forlængelse af 
hinanden. Det har betydet, at hvis 
man i dag vil se TV 2 Charlie skal man 
først modtage f.eks. TV3, da TV 2 
Charlie ligger i pakke 3, mens TV3 lig-
ger i pakke 2 og altså foran i kæden.

Med de digitale signaler kan man 
principielt købe ét program ad gang-
en ud over pakke 1. Vi SKAL sende 
de kanaler, der er i pakke 1, bortset 
fra de gratiskanaler, der ”fyldes op 
med”, men herefter er der i princippet 

fortsættes på side 6 ...

beSTyrelSen
Der er sket store ændringer i bestyrel-
sen. Pga. den stadige større arbejds-
byrde på kontoret, valgte bestyrelsen 
at ansætte Steen Nicolaisen som tek-
nisk medarbejder, hvorfor han udtrådte  
af bestyrelsen.

Flere medlemmer stoppede i løbet 
af året, så vi studerede i bestyrelsen 
vedtægterne, da vi kom ned på seks 
medlemmer. Der står intet om dette 
i vedtægterne, men det nærmeste, 
vi kunne komme var, at fire personer 
er beslutningsdygtige, så vi valgte 
at fortsætte med seks medlemmer.  
I december flyttede et medlem til  
Nyborg. Så lige nu er der fem bestyrel-
sesmedlemmer tilbage. Det betyder, 
at der skal vælges to nye medlemmer 
foruden to suppleanter.

VAgTelVej
På sidste års generalforsamling for-
talte bestyrelsen, at vi overvejede at 
købe større lokaler, da de nuværende 
var for små. Bestyrelsen har købt de 
lokaler på Vagtelvej, som Ole Eriksen 
og Canal Digital (CD) tidligere rådede 
over. Lokalerne er på forhånd næsten 
perfekt indrettet til vores brug, så det 
kræver et minimum af udgifter, før 
lokalerne er klar til brug. Prisen på 
ejendommen, som er på 900 m2, er 
5.7 mio. kr. eller ca. 6.000 kr. pr. m2.

GAL bliver stadig større og leverer 
nu internet til Tarup og Kolibri, så den 
større aktivitet og dermed indtægter 
til foreningen, krævede naturligt nok 
større og bedre forhold.

Det var glædeligt for bestyrelsen, at 
repræsentantskabet på det seneste 
møde i næsten fuld enighed, bakkede 
op om købet af Vagtelvej. GAL har nu 
mulighed for at tilbyde såvel medlem-
mer som personale ordnede forhold 
i dagligdagen. Indflytningen er sket  
1. februar 2009.

ØKonomi
Købet af Vagtelvej er finansieret ved 
en besparelse på programindkøb i 
2008 på ca. 4 mio. kr. og den årlige 
besparelse på 2 mio. kr., som besty-
relsen forhandlede igennem med CD 
om prisen på den daglige service. GAL 
overtog ligeledes arbejdet med pak-
keskift fra CD. Det giver foreningen en 
indtægt på ca. 600.000 kr. om året.

Alle større opgaver med forbedring 
af nettet og indkøb af hardware sæt-
tes i udbud. Her igennem har GAL 
sparet betragtelige summer. Ofte er 
der tale om arbejder for millionbeløb, 
hvor der let kan være en forskel på en 
½ eller hel million på de forskellige til- 

010101
010101



06 glenten - orientering fra Glentevejs Antennelaug 1/2009

frit valg, men dels vil det give meget 
dyre kanaler, dels er udbyderne ikke 
meget begejstrede for at sælge en-
keltkanaler. Bestyrelsen bud på den 
nærmeste fremtid er, at de enkelte 
udbydere vil vælge at sammensætte 
pakker af deres egne programmer. Vi 
har indgået en aftale med TV 2 om at 
sende alle deres kanaler á la carte. 
Vi har fået en pris på TV 2 Zulu, TV 
2 NEWS, TV 2 Charlie og TV 2 Film 
som pakke, der er så attraktiv i for-
hold til at købe programmerne enkelt-
vis, at det er bedre at købe hele pak-
ken frem for at købe én ad gangen. 
Fremover vil det således være muligt 
at købe grundpakken + TV 2’s fire 
programmer – og så stoppe der, hvis 
man ønsker det. De øvrige kanaler, 
der kan købes enkeltvis, forhåbentlig 
snarest, er f.eks.: TV1000 og Canal+ 
og forventeligt Golfkanalen, foruden 
en del etniske kanaler.

GAL's bestyrelse vil gerne rose TV 2  
for med det samme at indstille sig på 
de nye tider, hvor den enkelte hus-
stand ikke nødvendigvis ønsker at 
være tvunget til at købe f. eks. TV 3, 
hvis man gerne vil se TV 2 Charlie.

TrAdiTionelle fjernSyn
Har man sådan et, kan man, trods 
diverse reklamer om det modsatte, 
tage det helt roligt. Det er rigtigt, at 
det analoge signal forsvinder i luften 
den 1. november 2009, men signalet 
omsættes i GAL’s hovedstation, så 
det fortsat er muligt at se fjernsyn 
med et traditionelt fjernsyn. Mere 
herom i bladet.

boKSe og Hd-TV
Hvad betyder det så, hvis man har et 
almindeligt fjernsyn stående hjemme 
og ikke har investeret i en fladskærm? 
Intet som helst for GAL’s medlemmer. 
Det digitale signal bliver omsat til et 
analogt, så disse medlemmer kan 
fortsat købe pakkerne 1, 2, 3 og 4, 
som vi kender det i dag.

Den nye måde at vælge på, gælder 
det digitale fjernsyn, som kræver en 
boks ved siden af fjernsynet eller en 
DVB-C tuner indbygget i fjernsynet.

Vi vil omstille anlægget til digital 
drift, hvor filtrene skal skiftes. Det kan 
ikke undgås, men det vil ske glidende 
og med respekt for de medlemmer, 
der har et ”gammeldags” fjernsyn.

Hvis man nu skynder sig ud for at 
købe en fladskærm, skal man være 
opmærksom på, at kun fjernsyn med 
en DVB-C tuner duer i vores anlæg og 
ikke et med en DVB-T tuner. Er der ikke 
indbygget en DVB-C tuner i fjernsynet, 
skal man købe en ekstern boks.

Her kan bestyrelsen også med for - 
nøjelse fortælle, at foreningen er kon-
kurrencedygtig på prisen. Ganske vist 
skal man betale for boksen, som en 
del udbydere leverer gratis, men mod-
sat hos disse udbydere skal Glentens 
medlemmer ikke betale afgift hverken 
for boksen eller det kort, der medføl-
ger. Det løber let op i 500-1.000 kr. 
hvert eneste år. Helt galt bliver det, 
hvis man gerne vil have to, tre eller 
fire bokse til værelser og køkken. Det 
koster for hver eneste boks – hvert 
fjernsyn skal have egen boks hos de 
kommercielle udbydere.

Her er måske den største forskel på 
en antenneforening og et firma, som 
er sat i verden for at tjene penge.

GAL tilbyder som den eneste private 
antenneforening i Danmark HD-TV til 
sine medlemmer uden ekstrabeta-
ling. Det kræver en fladskærm og evt. 
en DVB-C boks med MPEG-4, men 
så får man til gengæld et fantastisk 
skarpt fjernsynsbillede, og medlem-
merne skal som sagt kun betale for 
boksen, mens den daglige brug er 
gratis i modsætning til hos de øvrige 
udbydere.

boxdAnmArK
BOXdanmark er en organisation af 
uafhængige antenneforeninger, som 
vi er med til at forsøge at få i gang. 
BOXdanmark er tænkt som et mod-
spil til de kommercielle udbydere, så 
det vil blive muligt at tilbyde billigst 
muligt TV og internet i hele Danmark 
kollektivt. GAL har sammen med an-
dre antenneforeninger støttet BOX-
danmark økonomisk, så man har en 
startkapital. Efter planen skal GAL 
levere TV-signal til BOXdanmark, så 
det kan gå hen og blive økonomisk 
attraktivt for GAL. 

TVAngSlicenS på TV2
Folketinget har vedtaget en lov vedr. 
TV 2's måske dårlige økonomi. Som 
det ser ud, skal medlemmer betale en 
afgift, hvis de modtager ét andet be-
talingsprogram, mens private enkelt 

antennemodtagere ikke skal betale. 
Det er bestyrelsen selvsagt imod. Kan 
TV 2 ikke klare sig selv, bør indtægts-
forøgelsen ske via licens, som alle 
fjernsynsseere i så fald skal betale.

priSSTigninger
Bestyrelsen kæmper for at holde pri-
serne nede, men det er vanskeligt. 
F.eks er TV 2 Zulu steget med ca. 50%. 
På generalforsamlingen tog medlem-
merne derfor stilling til en standard-
pakke og en ønskepakke, som med-
fører prisstigninger. Trods dette valgte 
et flertal den dyre ønskepakke.

Afrunding 
Mange nye aktører, forsyningsveje og 
principper for opbygning af diverse 
tilbud, og dermed udfordringer for 
vores, forening står for døren.

Vi mener dog stadig, at vi som non-
profit forening har vores berettigelse, 
selvom f.eks. energiselsskaber bru-
ger borgernes penge til at skyde milli-
arder i lysledere, og nye aktører giver 
fornyet konkurrence og muligheder, 
da de bl.a. slipper for at betale afgift 
til Copydan og Koda.

Ingen andre leverer gratis digitalt 
spejl, HD TV og pakke TV (analogt TV) 
til vores priser. Andre tilbud kan ved 
første øjekast se attraktive ud, men 
regningen bliver i sidste ende dyrere.

Voldgiftssagen mod CD vil, hvis 
den falder ud til GAL’s fordel, kunne 
give enorme indtægter og dermed 
muligheder for foreningen, og uanset 
hvordan det går, vil GAL ikke komme 
til at stå dårligere end i dag.

GAL opsøges jævnligt af private 
og foreninger, som gerne vil benytte 
vores tilbud. Det opfatter bestyrelsen 
som positivt, og at de tilbud GAL til-
byder, er attraktive.

Markedet er et sandt virvar af for-
skelligt sammensatte tilbud i lighed 
med mobiltelefoni, men bestyrelsen 
mener, at GAL er særdeles konkur-
rencedygtig både på pris og kvalitet, 
hvad både TV og internet angår.

Vi mangler blot lige at få CD’s inter-
netpriser gjort konkurrencedygtige.

leder fortsat
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glentevejs antennelaug
Af Thomas SzücsÁ la carte / tilvalgspakker hos

Som den første antenneforening 
i Danmark tilbyder Glentevejens 
Antennelaug nu mulighed for køb 
af en del tv-kanaler á la carte. Ud 
over vores almindelige pakker får du 
mulighed for at tilkøbe nogle ekstra 
kanaler. Desuden har vi fået nogle 
temapakker med film, sport og et-
niske kanaler.

Vi har lavet en aftale med TV 2 om 
at kunne tilbyde deres betaling-
kanaler TV 2 Zulu, TV 2 News, TV 2  
Film og TV 2 Charlie, enten som  
enkeltkanaler eller i en samlet pakke.  
Disse kanaler kan altså nu erhverves 
uden at man har pakke 4. Endvidere er 
der blevet lavet aftale med Viasat om 
at sælge deres TV1000 film pakker. Er 
man mere til sport, er der også ble-
vet plads til Canal+ Sport pakker og  
Canal+ filmkanaler. Selv Viasat Golf 
kan måske blive en mulighed på GAL 
som enkelt tilvalgs kanal, og det er vi ret 
sikre på at mange vil blive glade for.

Etniske kanaler vender atter tilbage  
i kraft af 3 sprogpakker med hen-
holdsvis Tyrkiske kanaler, Arabiske  
kanaler og en 3. pakke med bland ede 
kanaler fra det  østlige Europa. Hver 
af disse pakker indeholder 7 - 8 kana-
ler. Det er virkelig med stor stolthed,  
at vi kan præsenterer disse mulig-
heder. Antallet af enkelt kanaler er be-
grænset indtil videre, men skulle det 
blive muligt at tilbyde flere, vil vi være 
klar med det samme, da vi nu har ud-
styret til det. Og nu hvor nogle har vist 
vejen, vil der nok også komme andre, 
som vil have en bid af kagen.

For at kunne få glæde af dette, skal 
man udover at være medlem, også 
have en af vores almindelige pakker. 
Der bliver ikke skelnet ved om man 
har pakke 1, eller om man har pakke 4.  
Der er en opstarts udgift på 500 kr., 
hvor man så låner en boks med hjem, 
der forbliver GAL’s ejendom. Ønsker 
man at kunne se de samme, eller 

andre kanaler på flere TV i ens hjem, 
skal man købe flere bokse til samme 
opstartspris og pris for de valgte ka-
naler til disse bokse.

Når man først har boksen, kan man 
til- eller fravælge kanaler/pakker, og 
betaler kun for disse. Selve boksen 
kan naturligvis også bruges til at se 
vores digitale spejl. Minimumsaftale-
perioden er 6 mdr. Ønskes boksen 
alene til det digitale spejl, er købs-
prisen 890 kr.

Senere i år vil der også komme en HD 
boks, som vil muliggøre at modtage 
HD kanaler - gratis kanaler eller købe 
kanaler. Senere forventer vi også et CA 
modul, så ekstern boks kan undgås.

Hvilke kanaler vi kan tilbyde á la carte 
og i tilvalgspakker, samt deres priser, er 
vist i programguiden i midten af bladet.

Se side 18

Á la carte / tilvalgspakker hos

I forbindelse med skiftet af udstyret på hovedstationen, 
kom der også et skift i HD kanalerne. Ud røg Astra Promo 
kanalen og ind kom Kanal 5 HD. Kanal 5 sender en del 
amerikanske TV serier, og de fleste nyere serier sendes 
i HD. Materiale, som ikke er HD bliver opskaleret, og det 
ser faktisk forbavsende godt ud.

I juleferien havde vi endvidere glæde af Eins Festival, hvor 
der blev sendt en del underholdning. Nytårsdag kunne vi 
 
 

stolt åbne op for TV 2 Film HD, hvor GAL var nr. 3 i landet 
til skrive kontakt med TV 2 omkring denne kanal. I før-
ste omgang har vi lavet en et års aftale med TV 2, om at 
kunne sende den i vores digitale spejl i pakke 4. TV 2 Film 
HD vil udelukkende sende i HD i primetime 19 - 23, og 
opskalerer ligesom Kanal 5 HD de udsendelser, hvor der 
ikke foreligger en HD udgave.

Lige nu arbejdes der på at få nogle tyske og svenske  
kanaler ind, som vi kan få gennem Copydan. Og så skal 
vi lige huske på, at vi med vores nye kodningssystem vil 
få mulighed for at udsende Canal+ HD kanalerne. Vi skal 
dog her lige have nogle enigma HD settop bokse først. 
Så 2009 kommer til at se spændende ud med henhold 
til HDTV.

- nye kanaler på
     Glentevejen

hDtvnyt
Af Thomas Szücs

- nye kanaler på
     Glentevejen
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til HDTV.
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VAlg Af dirigenT
Knud Erik Skovgaard blev valgt og 
ind ledte med at konstatere, at gene-
ralforsamlingen, trods den megen  
polemik om dens forskriftsmæssig-
hed, var lovligt indvarslet, om end 
han ikke fandt indkaldelsesmåden 
hensigtsmæssig. Der blev herefter 
udpeget 4 stemmetællere.

Jens Jørgen Petersen ønskede et 
forslag til forretningsordenen sat under 
afstemning, gående ud på, at et med-
lem skulle have mulighed for at ytre 
sig under debatten 4 i stedet for 2 
gange. Forslaget blev vedtaget.

bereTning
Søren Skaarup indledte sin beretning 
med at redegøre for voldgiftssagen 
anlagt mod Canal Digital pga. uover-
ensstemmelser vedrørende brug af 
internettets returveje og den, efter 
foreningens mening, urimelige indtje-
ning CD havde på kontraktlængden 
til 2019. Selve sagen var kommet i 
stand, ved at CD på ganske usæd-
vanlig vis havde meldt ud i pressen, 
at de ville opstarte en voldgiftssag 
imod foreningen. Herefter forberedte 
juraudvalget sammen med vores ad-
vokat sig på en sådan sag, dog uden 
at der skete noget. Vi ventede og 
ventede, og på et tidspunkt fik vi den 

anbefaling, selv at starte søgsmålet 
op. Dette er nu gjort, og vi kommer 
ikke til at stå i en dårligere situation, 
end det vi allerede står i idag.

Formanden omtalte derefter kort 
fremtidens HD-TV, der gør TV meget 
flottere og meget bedre. Selve digi-
taliseringen er også det første skridt 
på vejen imod begyndende selvvalg, 
hvor TV 2 i første omgang har vist sig 
villige til at udbyde kanaler enkeltvis.

Herefter kom formanden ind på de 
nye lokaler på Vagtelvej, som var meget 
påtrængt, og de nye foreningsmedlem-
mer som man havde fået i 2008, i alt 
2.500, hvoraf de 1.800 kom fra de to  
antenneforeninger, Tarup og Kolibri.

Finansieringen af Vagtelvej var bl.a. 
kommet i hus som følge af besparel-
ser på programpakkerne; her var der 
sparet 4.3 millioner kr., men også det  
forhold, at foreningen havde overtaget 
pakkeskift og åbne/lukninger havde 
medført en nettoindtægt på 600.000 kr. 
Selve købet af Vagtelvej var sket uden 
lånoptagning og under løbende infor-
mering på sidste års generalforsam-
ling og på repræsentantskabsmøder.

Endelig berørte formanden de æn- 
d ringer, der i 2008 havde fundet sted  
i bestyrelsessammensætningen, og 
som havde ført til, at der dd kun var  
5 personer i bestyrelsen. Der skulle 
         derfor vælges fire personer ind.

I årets løb havde alle opgaver, mod-
sat tidligere, været i konsekvent lici-
tation, og der havde på den konto 
været store besparelser at hente til 
foreningen. Ofte havde CD ikke vist 
sig konkurrencedygtige, og GAL ville 
forsætte med den praksis.

Formanden berørte også udbygning-
en i 2008, som havde fundet sted se-
lektivt, bl.a. Tarup. Kvaliteten af vores 
kobber net blev ligeledes kommen-
teret, da det havde været fremme, at 
fiber var den eneste lyksalighed. Her 
var intet at bekymre sig om. Vi kan  
levere det samme som andre.

Formanden konstaterede desuden, 
at det løbende banklån på 10 mill. kr.  
vil være betalt med udgangen af 2010, 
hvilket vil give foreningen ca. 5 mill. 
mere om året til forbedringer af net og 
kontingentfastholdelse.

Søren Skaarup viste efterfølgende 
grafer over forskellige sider af fore-
ningens udvikling, heraf fremgik det, 
at serviceomkostningerne var gået 
ned, svarende til en besparelse for 
medlemmerne på 25 mill. frem til 
2019, men man skulle ikke vente flere 
fald i fremtiden, udgifterne ville sna-
rere stige pga. flere medlemmer. Der 
var dog fra 2006 til 2008 sket et be-
tragteligt fald i udgifterne.

Herefter viste formanden via grafer, 
hvorledes bestyrelsesrelaterede po-
ster var faldet siden 2006 sammen-
holdt med en 10 årig periode.

Årets resultat blev også præsen-
teret i et historisk perspektiv, og det 
viste fremgang siden 2006.

Formanden knyttede en kommentar 
til de stigende priser på TV program-
mer, som kun kendte en vej, og det 
var opad. Eksempelvis var Zulu ste-
get 50%, og dette ville medføre, at 
man i aften igen skulle stemme om 
en skrabet TV løsning, eller en ønske 
pakke med stigninger til følge.

Optagelsen af Tarup og Kolibri hav-
de kostet 4 mill. kr., men udgifterne 
ville være tjent ind i løbet af 3-4 år, 
hvorefter engagementet ville være en 
god forretning for alle.

Der havde i perioder været nogen 
problemer med Internettet hos Kolibri, 
hvad der havde skyldtes valg af en 

referat af generalforsamling i glentevejs Antennelaug 23. februar 2009  
på SAS radission

generalfor saMling
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forkert leverandør, problemerne var 
imidlertid ved at være løst.

Søren Skaarup ønskede, at forening-
en i fremtiden ville kunne levere Inter-
net lige så billigt som YouSee (TDC) og 
Stofa. Kunne man opnå et sådant pris-
niveau, ville man kunne være rimeligt 
tilfredse. Bestyrelsen havde haft løb- 
ende forhandlinger med CD omkring 
internetpriser, men vi har end ikke hørt 
noget fra CD, trods det, at de havde 
lovet at vende tilbage til 31. oktober.

Hovedstationen var, delvis pga. lyn-
nedslag, blevet moderniseret, så man 
nu sendte sine signaler i Broadcast 
kvalitet – og til overflod havde fået en 
betragtelig besparelse på elregningen 
på udstyret i hovedstationen. 

Til efteråret forsvinder de luftbårne 
analoge signaler, men dette betyder 
ikke nogen ændring for GAL’s medlem-
mer. Foreningen ændrer de digitale sig-
naler tilbage til analoge, så også dem, 
der ikke har et helt moderne TV, kan bli-
ve ved med at se fjernsyn. Der er altså 
ingen grund til at frygte sort skærm …

En af fordelene ved digitale program-
mer, oplyste formanden, er at man kan 
plukke enkelte programmer ud af pak-
kerne, men udbyderne er ikke interes-
seret i at sælge programmer enkeltvis, 
og Søren Skaarup forudså, at der også 
i den nærmeste fremtid, ville blive solgt 
samlede pakker, da disse bliver solgt 
med betydelig rabat.

Mht. den kommende betaling for  
TV 2 i 2012 havde lovgiverne bestemt, 
at grundpakken skulle været gratis, 
men at det straks kostede penge, hvis 
man tilkøbte blot ét ekstra program; 
formanden glædede sig over, at den 
politiske beslutning om denne pro-
grampolitik nu var indbragt for EU-
kommissionen.

Søren Skaarup understregede at 
man, hvis man skulle udskifte sit gamle 
TV, skulle sørge for at få en fjernsyn 
med en DVB-C tuner, ikke DVB-T, da 
disse ikke var beregnet til vores anlæg.

I denne forbindelse kom formanden 
ind på boks problemet, som kunne bli-
ve en betragtelig udgift, hvis man hav-
de flere TV i huset. Det kræver nemlig, 
en boks pr. TV at se digitalt TV. Dette 
gælder alle leverandører. GAL tilbyder 

leje af en boks til 500 kr., mens det kos-
ter ca. 900 kr. at købe den. Som en for-
del var det dog, at GAL ikke tog leje af 
boks, ligesom den bekostelige kortud-
gift som let løber op i mange hundrede 
kroner, heller ikke benyttes i GAL.

I 2009 er det tanken at anvende 7,5 
mill. kr. til forbedringer af nettet, og 
desuden vil man søge at tilbyde en bil-
ligere internet priser. Meget afhæng er 
af voldgiftssagens udfald.

Efter beretningen var der kommen-
tarer, således klagede Kia Christensen 
over et manglende svar på en tidligere 
fremsendt e-mail, over flytningen af 
generalforsamlingen og over proce-
duren og informationsniveauet omkring 
den tidligere kasserer, Tage Larsens 
afgang.

Søren Skaarup oplyste, at det hav-
de kostet 20.000 kr. for aflyst sal at 
flytte generalforsamlingen, men han 
mente trods dette, at bestyrelsen 
havde handlet i foreningens interesse 
ved at sikre sig, at den kasserer, man 
havde fundet, også kunne være til 
stedet på generalforsamlingen og præ-
sentere sig.

Med hensyn til Tage Larsen fandt 
Søren Skaarup ikke, at han havde vist 
overbevisende kasserer-arbejde på 
den seneste generelforsamling, men 
ønskede i øvrigt ikke at komme nær-
mere ind på sagen.

Niels Gertsen mente ikke, det klæd-
te en bestyrelse, der pralede af at 
have rene hænder, at man uden at op-
slå stillingen havde ansat Steen Nico-
laisen, fremgangsmåden kunne give 
indtryk af nepotisme og kammerateri.

Søren Skaarup indrømmede, at 
man ikke i bestyrelsen havde diskute-
ret den vinkel, og at fremgangsmåden 
meget vel kunne ligne en stinker, og 
han konstaterede, at man åbenbart 
ved fremgangsmåden havde udsat 
sig for den slags angreb.

Tessa Johansen ville have at vide, 
om man havde forhøjet kassekreditten 
med 4,5 mill. kr. for at få råd til at købe 
Vagtelvej, hvortil formanden svarede, 
at problemet var opstået, fordi man 
inden for ét og samme år havde betalt 
to gange Copydan afgift, men at dette 
var et engangstilfælde.

Benny Petersen fra Vollsmose ville  
vide, hvorfor man stadig kørte med 
gamle vedtægter, hvortil Henrik  
Kirkegaard svarede, at han forgæves 
havde forsøgt at gøre medlemmer af 
repræsentantskabet interesseret i at 
nedsætte et udvalg, der kunne udar-
bejde nye vedtægter.

To fra en af de nye foreninger var  
utilfredse med hastigheden på Inter-
nettet. Hertil svarede Steen Nicolaisen, 
at firmaet de næste 14 dage ville være 
i gang med at rette de sidste fejl, 
så systemet til den tid skulle kunne  
fungere optimalt.

Finn W. Larsen mente, der var for 
mange genudsendelser i de tilbudte 
pakker og at alt for meget handlede 
om underlødige programmer under 
bæltestedet. Dirigenten mente ikke, at 
generalforsamlingen eller foreningen 
for den sags skyld kunne blande sig i 
indholdet af de enkelte programmer, 
hvori han sekunderedes af formanden, 
der meddelte, at han gerne ville have 
indflydelse på programmerne, men at 
han næppe kunne få det.

Steen Nicolaisen mente, problemet 
i nogen grad kunne løses med digitale 
signaler, så kunne alle nøjes med at se 
det, de hver især var interesseret i.

Beretningen blev godkendt.

regnSKAb
Marianne Treu fra foreningens revi-
sionsfirma Ernst & Young gennemgik 
som stedfortræder for kasserer Bjørn 
Holm, der var forhindret pga. et alvor-
ligere færdselsuheld, regnskabet idet 
hun oplyste, at der ikke var givet anled-
ning til at fremkomme med forbehold.

Revisoren oplæste en række kritiske 
bemærkninger fra den interne revision 
bl.a. vedrørende fejlagtige udbetalinger 
af bestyrelseshonorarer m.v.

Nettoindtægterne havde været 
22.713.284 kr., mens forbedringer af 
mast og net m.v. androg 7.428.607 kr.,  
driftsomkostninger, teknik og net ud-
gjorde 3.137.710 kr., mens der havde 
været 4.830.715 kr. i administrations-
omkostninger.

Årets resultat var 7.077.425, der er 
overført til disponibel egenkapital.

generalfor saMling 2009
"I årets løb havde alle opgaver, modsat tidligere, været 

i konsekvent licitation, og der havde på den konto 
været store besparelser at ahente til foreningen."
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Jens Jørgen Petersen mente efter-
følgende ikke, at bestyrelsen havde 
en disse forstand på økonomi, og 
han var meget urolig for foreningens 
økonomiske fremtid.

Marianne Treu præciserede her-
efter en del tekniske spørgsmål i 
regnskabet, forhold der var blevet 
kritiseret af Jens Jørgen Petersen, og 
kunne bestemt berolige med, at fore-
ningen ikke var ved at gå konkurs.

Jacob Laier ville vide, hvornår 
regnskabet var blevet færdigt. Det 
fremgik af selv samme regnskab, 
at det var blevet underskrevet den  
20. februar i år.

Tessa Johansen krævede bl.a. at få 
det såkaldte Kickback på 4,3 mill. kr.,  
der i regnskabet var blevet bogført 
som indtægt, tilbage til medlem-
merne, så programmerne blev billig-
ere. Heri sekunderedes hun af Jens 
Jørgen Petersen, der mente, at peng-
ene skulle komme dem til gode, der 
har de dyreste programpakker.

Søren Skaarup ville ikke gå ind på 
dette. Som en solidarisk forening 
skulle alle medlemmerne have glæ-
de af prisfald og rabatter; der er intet 
sted formuleret et krav om, at der 
skulle ske en sådan tilbagebetaling.

Et medlem stillede spørgsmål om, 
hvorvidt bestyrelsen havde en besty-
relsesansvarsforsikring og om det, 
som det tilsyneladende fremgik af 
regnskabet, allerede var nødvendigt 
med vedligeholdelse af Vagtelvej.

Søren Skaarup svarede hertil, at 
en sådan forsikring fandtes via FDA, 
men hvad den specifikt indeholdt, 
vidste han ikke. Mht. Vagtelvej drej-
ede det sig om udgifter til maling,  
tapetsering og den slags småting.

Jacob Laier spurgte til et regn-
skab for reservefonden, hvortil revi- 
sor oplyste, at den, som allerede 
nævnt i starten, gemte sig under  
pkt. 6 i regnskabet, og at denne  
reservefond indeholdt 4 mill. kr.

Søren Skaarup kommenterede 
de interne revisorers bemærkninger 
med at indrømme, at man gav alt for 
meget ud til leasing af kopimaskiner, 
men at det var en gammel kontrakt, 
som man håbede at kunne komme 
ud af, hvis leverandøren svigtede si-
ne forpligtelser. Ellers hang man på 
den, men leasingsudgifterne svare-
de ca. til en kopimaskine om året. 

Den blev af formanden betegnet 
som en tåbelig kontrakt.

Med hensyn til de interne reviso-
rers bemærkninger om daglige øko-
nomiske udtræk, der skulle under-
skrives af to bestyrelsesmedlemmer, 
oplyste formanden, at det til daglig 
var den daglige leder og kassereren, 
der underskrev. Dette var ikke for-
meldt korrekt, men var et resultat af, 
at man havde anvendt sund fornuft.

Jens Jørgensen Petersen opford-
rede herefter de forsamlede til at 
stemme nej til regnskabet, som 
imidlertid blev godkendt med over-
vældende majoritet.

Et medlem ønskede, at man havde 
vedlagt den interne revisions be-
mærkninger ved regnskabet, hvad 
Søren Skaarup tog til efterretning.

Formanden gennemgik herefter 
budgettet for 2009, hvor der forven-
tes et overskud på 5,1 mill. kr. 

Budgettet blev ligeledes godkendt.

indKomne forSlAg
Et forslag (1) stillet af Benny Larsen 
om udvidet telefonsupport og ned-
sættelsen af prisen på Internetfor-
bindelsen, samt et forslag (2) stillet 
af Brian Tygesen, også om øget sup-
port, blev afvist dels pga. uklarhed, 
dels fordi forslagsstillerne ikke var 
mødt op for således at kunne præci-
sere deres hensigt med forslagene.

Forslaget om kanaler fremsat af 
bestyrelsen betød, at ”Ønskepakken” 
blev vedtaget.

Et forslag fra Steen Nicolaisen fra 
GAL’s administration, gående ud på, 
at forsøge at presse programleve-
randørerne, ved at bestyrelsen blev 
meddelt mulighed for at udskyde 
en evt. fornyelse af et program i én  
eller to måneder, blev vedtaget. Dette 
i forbindelse med exceptionelle for-
højelser af programpriserne.

KonTingenTfASTSæTTelSe
Kontingentet blev vedtaget uændret 
til 675 kr. + moms.

VAlg
Til supplering af de eksisterede be- 
 styrelsesmedlemmer, Søren Skaarup, 
Thomas Szücs, blev Lars Mott valgt 
som ny kasserer. Der skulle herefter
vælges 4 nye bestyrelsesmedlem-

mer og 2 nye suppleanter. Efter 
skriftlig afstemning blev flg. valgt: 
Carsten Jørgensen (74 stemmer, 
valgt for 2 år), Henrik Kirkegaard (73 
stemmer, valgt for 2 år), Hans-Jørn 
Pallesen (68 stemmer, valgt for 2 år) 
samt Bjørn Holm (58 stemmer, valgt 
for 1 år). Jesper Nielsen (30 stem-
mer) blev valgt som 1. suppleant, 
mens Carl A. Knudsen blev valgt 
uden skriftlig afstemning efter at 
Finn W. Larsen, der tidligere var op-
stillet, havde trukket sig.

Som intern revisor blev valgt  
Berit Laugesen, mens Hans Jensen 
og Finn Risum blev valgt som revi-
sorsuppleanter.

eVenTuelT
Der var ingen, der ønskede ordet 
under dette punkt og Søren Skaarup  
takkede forsamlingen for god ro  
og orden.

Generalforsamlingen sluttede 23.30

den nye beSTyrelSe:

generalforsamling fortsat ...

forManD: 
Søren Skaarup

kasserer: 
Lars Mott

bestyrelsesMeDleM: 
Thomas Szücs

4 nye bestyrelses- 
MeDleMMer: 
Carsten Jørgensen, 2 år 
Henrik Kirkegaard, 2 år 
Hans-J. Pallesen, 2 år 
Bjørn Holm, 1 år 

2 nye suppleanter: 
Jesper Nielsen 
Carl A. Knudsen

intern revision: 
Niels Gertsen
Berit Laugesen

revision suppleant: 
Finn Risum
Hans Jensen
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Glentevej Antennelaug har nu udsendt 
”digitalt spejl” i over 2 år, men vi ser 
stadig ikke udbredelsen værende helt 
så stor, som vi gerne ville ønske. Der 
er netop blevet investeret i en helt ny 
hovedstation og den vil vi gerne have 
at så mange som muligt får glæde af.

Nogle forbinder automatisk ny tek-
nologi med nye udgifter, idet der i 
fjernsynet bliver vist mange reklamer 
fra andre udbydere, som indikerer 
dette.  Dette er ikke tilfældet hos GAL 
– hos os er det digitale spejl gratis.

Noget andet, som mange automa-
tisk forbinder med digitalt TV er, at 
man skal have en ekstra boks stå-
ende ved siden af TV’et. Mange af 
de nye TV, som her på det seneste er 
kommet på markedet, har indbygget 
en digital tuner, som virker med GAL.  
Så heller ikke her, er det meget ander-
ledes end i dag.

Så hvad er merværdien af, at sig-
nalet bliver digitalt? Det der bliver vist 
i fjernsynet, er vel stadig det samme, 
uanset om det bliver sendt analogt  
eller digitalt?

Vi prøver i denne artikel, at beskrive 
nogle af de forskelle, man som bruger 
af det digitale spejl, vil opleve.

inSTAllATion
Til digitalt TV er kravet til det perfekte 
billede ikke så højt, som kravet til et 
perfekt analogt TV billede. Derfor vil 
mange umiddelbart opleve et markant 
bedre billede. Selv hvis man har flere 
TV i huset uden ekstra forstærkere, så 
vil man have optimalt billede på dem 
med digitale tunere.

Hvis ikke signalet lever op til det 
mindstekrav, så vil man på det digitale 
TV opleve at billedet fryser, falder ud 
eller at der kommer store firkanter på 
billedet. På et dårligt analog signal vil 
man opleve et dårligt signal som sne 
eller striber på skærmen, billedet er 
stadig synligt.

GAL prøver så vidt muligt at levere 
det bedste signal frem til dig. Hvor-
dan signalet inde i husstanden er ledt 
rundt, er vi ikke i stand til at kontrol-
lere. Nogle steder er der anvendt 
komponenter, som stammer fra en tid, 
hvor der ikke var så meget elektronik 
i husstanden, som udsendte elektro-
nisk støj, og hvor der ikke var mere 

end 4 TV kanaler. Så man kan komme 
ud for, at ens installation skal efterses 
i forbindelse med skift til digitalt TV.

inSTAllATion Af TV
På analog TV bruger man tit lang tid 
på at søge alle TV kanaler frem, og 
hvis ens TV understøtter navngivning 
at kanalerne, så kan man også bruge 
nogle timer på at taste disse navne 
ind. Ved digitalt TV skal man blot 
sætte nogle simple indstillinger op til 
at finde ”indholdsfortegnelsen”, og så  
finder TV’et alle kanaler lynhurtigt med 
korrekt navngivning mv. Enkelte TV 
med digital tuner skal dog lave en fuld 
søgning for at finde alle kanaler, men 
navngivning sker stadig automatisk.

billede/lyd KVAliTeT
Man kan se meget firkantet på kvali-
teten af billede og lyd. Hvis ens instal-
lation er i orden, så vil man umiddel- 
bart have perfekt billede og lyd. Er det 
ikke i orden, så vil billedet hakke eller  
”pixelere”, og der vil være udfald i ly-
den. Især på de nye fladfjernsyn vil 
kvaliteten være mærkbar forbedret.

På lydsiden anvender vi på de ana-
loge kanaler digital Nicam Stereo. På 
det digitale spejl benyttes formaterne 
MPEG-2 og AC3 – de 2 sidstnævnte 
har væsentlige bedre specifikationer.

Det Digitale spejl

funKTioner
Ligesom på den analoge platform har 
man også på den digitale platform 
Tekst TV. Denne vil dog i de fleste til-
fælde være væsentlig hurtigere om at 
finde sider i forhold til analog.

En ny funktion i den digitale verden 
er EPG (Elektronisk Program Guide). 
Sammen med TV udsendelserne ud-
sendes en programoversigt, som ved 
tryk på en enkelt knap vises. EPG’en 
kan endvidere bruges, når man gerne 
vil optage en udsendelse.

På flere af boksene er der også ind-
bygget harddisk, således at du fx kan 
pause et program, hvis moster Karen 
ringer, og starte hvor du slap, når hun 
har talt færdig. Du kan selvfølgelig også 
optage programmer og programmere, 
og i flere tilfælde kan du overføre data 
til andre medier (computer mv.). Køber 
du en af de nye MPEG-4 bokse, er du 
ligeledes klar til at modtage flere af  
vores kanaler i HD kvalitet.

En sidste funktion, jeg lige vil frem- 
hæve her, er favoritlisterne. Ud over at 
man har indstillet alle TV kanalerne, så 
kan man tilføje dem, man ser mest til 
en favoritliste. Nogle modtagere under-
støtter flere favoritlister, så alle medlem-
mer i en familie kan have hver sin liste.

Som man kan se, så er digitalise-
ringen mere end blot en anden måde 
at distribuere TV på. Den digitale vej er 
også vejen til det individuelle TV kanal  
valg og vi er kun lige begyndt.

Af Thomas Szücs

- en ny måde at se tv på- en ny måde at se tv på

Se indstilling side 21

fakta oM  
Det Digitale spejl:Det digitale spejl er gratis for alle

Det kræver en boks eller et 
TV med indbygget DVB-C tuner
 at se det

Fordelen er et knivskarpt 
billede og funktioner specielt på  
de nye fladskærme.

Med den rigtige boks eller TV 
kan Du endda optage, pause og 
programmere udsendelser digitalt, 
ligesom med videoen
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TV med indbygget DVB-C tuner
 at se det

Fordelen er et knivskarpt 
billede og funktioner specielt på  
de nye fladskærme.

Med den rigtige boks eller TV 
kan Du endda optage, pause og 
programmere udsendelser digitalt, 
ligesom med videoen
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Da den nye bestyrelse tiltrådte i 2006, 
stod det os hurtigt klar, at vores kon-
trakter var af helt urimeligt indhold og 
længde. Kontrakter på 18 år og desuden 
aldrig afprøvet på markedsvilkår, var 
og er chokerende at opleve.  At Canal  
Digital (CD) efterfølgende havde over-
taget disse kontrakter, uden at medlem-
mer eller repræsentantskab var hørt, var 
direkte i strid med vores vedtægter.

Bestyrelsen er nu blevet endnu klog- 
ere, og har vedholdende forsøgt at 
tale fornuft med CD, således at byrder 
og pligter kunne afbalanceres. Hvad 
CD har udvist af imødekommenhed 
i tale, har de derimod ikke efterlevet 
i handling. En væsentlig kontrakt er i 
den sammenhæng den populært om-
talte internetkontrakt. Her har GAL 
forud, pågående og fremadrettet finan- 
sieret langt den største del af vores  
eget net imod et 5% fee fra CD. 
Havde de løbende tilpasninger til  
internetpriser modsvaret GAL's byrder, 
ville det som end have været noget 
lettere at leve med. I stedet ser vi, at 
konkurrencedygtigheden på CD inter- 
net priser nærmer sig det bizarre, sam-
menlignet med hvad andre odense-
anske antenneforeninger kan præ-
stere. CD siger, at også stabilitet er et 
konkurrenceparameter, ikke noget der 
imponerer bestyrelsen, idet det er et 
forhold vi forventer af en organisation 
af CD’s størrelse.

Den løbende dialog med CD har 
samlet set været en skuffelse. Fine 
møder med flinke mennesker, men  
intet resultat. Tværtimod har det kne-
bet gevaldigt for CD at fremskaffe  
dokumentation på det udførte arbejde, 
GAL har ventet forgæves på at de 
skulle vende tilbage på aftalte tiltag, 
ligesom deres regninger har været 
helt hen i vejret ift. de priser vi har 
tjekket på markedsvilkår. Har vi her 
signaleret tiltag til ændringer i vores 
samarbejde, er vi straks blevet truet 
med bål og brand.

Bestyrelsen har været langmodig, 
men alt har en grænse. Vi er nu ble-
vet juridisk rådgivet til at indlede en 
voldgiftssag – en sag vi i øvrigt selv er 
blevet truet med af CD, som det har 
fremgået af pressen, uden at GAL i 
øvrigt var informeret.
 
HVorfor er deT Så inTereS-
SAnT AT udbyde inTerneT i 
egeT regi?
CD har en omsætning på 20-25 mill på 
årsbasis på vores infrastruktur, noget  

som altså giver ca. 80 kroner retur for 
hver af de tilsluttede ca. 12.500 CD 
”kunder” (som vi hedder i CD termino-
logi). Dette ”kickback” er i betydelig 
ubalance ift. til, at GAL selv finansierede 
klargøringen til internet og siden har 
betalt store summer hvert år på at ud-
bygge det. CD derimod har ikke kunne 
finde dokumentation på deres udgifter, 
som de har fortalt os er forsvundet.

Vi forstår godt, at CD kæmper en 
brav kamp for at beholde deres penge- 
maskine. Alene ved ikke at sænke  
deres priser, tjener de hver måned  
store summer.

I 2008 påbegyndte GAL derfor selv 
med at opstarte levering af internet 
ydelser til en række nytilsluttede fore-
ninger, som gerne ville ind i vores non 
profit kollektiv. Vi havde naturligvis 
søgt juridisk bistand, og fik det svar, at 
områder der aldrig har hørt til CD’s på-
ståede rettighedssfære, og i øvrigt var 
finansieret 100% af GAL, ikke kunne 
afstedkomme proklameret ejerskab fra 
CD’s side. 

Af de ca. 2.000 nye medlemmer vi 
har fået, og hvoraf vi er opstartet med 
at levere internet til ca. 1.000, har det, 
som vi forventede, vist sig, at være en 
god forretning for GAL.

På årsbasis giver disse 1.000 med-
lemmer en omsætning på 1,3 mil kr. 
på internet, hvoraf der naturligvis skal 
fraregnes udgifter til servicering og 
køb af båndbredde. Nu er det jo ikke 
alene internet, der bidrager ved nye 
medlemmer. Nej der er også et netto-
bidrag på ca. 1,25 mill kr. i kontingent. 
Faktisk ser det ud til, at levering af  
internet i eget regi giver 5-10 gange så 
meget, som ved at være bundet af CD. 

men gAl SKAl jo iKKe 
Tjene penge
Vores kerneydelse i vores fore-
ning er uden tvivl TV leverance, 
og det vil det fortsat være. 
Men for at tilpasse for-
eningen til den digi-
tale omstilling, kræ-
ves store midler 

som kun kan finansieres af vores kon-
tingent. Nu kræver det ikke den store 
raket videnskab at udlede, at internet i 
eget regi med det potentiale det inde-
bærer ift. afkastet ved CD kan bruges 
til fælles gavn. Her tænkes på:

1.  På sigt reduceret kontingent (som 
vil gøre GAL endnu mere attraktiv)

2.  Intensiveret net udbygning til det 
digitale univers (bedre TV med flere 
muligheder)

3.  Til stadighed bedre internetpriser 
end CD vil levere.

Det ligger derfor snublende nært for at 
konkludere, at det der er godt for GAL, 
også er godt for dig som medlem.

bliVer cd SmidT på porTen 
HViS VoldgifTSSAgen går 
gAl'S Vej?
Det enkle svar er nej. Bestyrelsen har 
den klare holdning, at vores mål er, 
modsat tidligere, at benytte de frie 
markedskræfter til at sikre sig et kon-
kurrencedygtigt produkt. I den sam-
menhæng bliver CD også budt op til 
dans på lige fod med de andre aktø-
rer. I nogen henseender vil GAL dog 
selv have hånd i hanke med vores  
udvikling og forpligtigelser, som i bund 
og grund handler om at skaffe det 
bedste produkt til den mest markeds-
rigtige pris. Heri ligger et gevaldigt  
potentiale, som GAL håber, kommer 
dig til gavn. Indtil da må du som ”tro-
fast” medlem acceptere alt for dyrt 
internet, eller beklageligvis finde nogen  
af de mange alternativer, som findes 
på det kommercielle marked.

010101
010101

- en god forretning  
       for alle medlemmerInternet fra GAL
- en god forretning  
       for alle medlemmer

Af Henrik Kirkegaard & peter olsen
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Guide til nyt  tv 
For tiden vælter det ind af brevspræk-
ken med gode tilbud på fladfjernsyn. 
Nogle af tilbuddene er fjernsyn som 
for få år siden var i den dyrere ende, 
så det er ret fristende at købe et af 
disse, når man kan se de store be-
sparelser. Mange af disse fjernsyn 
kan rent billedmæssigt også være af 
særdeles god kvalitet. Vi mener dog, 
det er vigtigt, at man vælger et TV, 
som kan benyttes med vores digitale 
spejl fra starten. Et digitalt signal på 
en middelmådig skærm vil vise et 
noget bedre billede, end et analogt 
signal på en god fladskærm. Man kan 
selvfølgelig vælge at købe en af vores  
settop bokse ved siden af, men DVB-C 
tuneren bør være i tankerne, når man 
alligevel er ude og investere i nyt TV.

På det digitale spejl tilbyder vi endvid-
ere kanaler, som kun kan modtages 
såfremt man har en digital tuner.

dVb-c
Vi udsender på kabelnettet det digitale 
spejl ukodet i DVB-C formatet. DVB-C 
er en standard for, hvordan man sen-
der et TV signal ud digitalt på kabel-
net. Dette skal ikke forveksles med 
DVB-T formatet, som er det format, 
der anvendes til at distribuere signa-
ler i luften. Sidstnævnte er det, Boxer 
kommer til at anvende. De 2 signal ty-
per minder meget om hinanden, men 
alligevel er der en forskel, som gør at 
man ikke kan anvende en DVB-T tuner 
til at se kanaler digitalt på GAL.

mpeg-2 / mpeg-4
Da digitale signaler udsendes kom-
primeret, skal TV’et understøtte disse 
formater for at kunne vise billedet. 
Som det er lige nu, udsendes det  
meste af det digitale spejl i MPEG-2 
formatet. Kun HD kanalerne udsen - 
d es i MPEG-4. Dette vil nok ikke ændre 
sig lige foreløbig, da GAL selv har 
mulighed for at vælge, hvordan vi vil 
udsende signalerne.

Hd reAdy
HD Ready betegnelsen betyder, at 
   TV’ets opløsning er 1366 x 768. Dette 
     vil sige, at der vandret kan gen-

gives 1366 punkter og lodret 768. Et 
sådan TV vil egne sig fint til de fleste 
af de kanaler, som vi udsender – og er 
TV’et udstyret med DVB-C tuner og 
MPEG-4 vil det i mange tilfælde også 
kunne vise vores HD kanaler. Men da 
nogle af HD kanalerne sendes i Full 
HD opløsning, vil resultatet være et 
lidt uskarpere billede. Mange vil ikke 
bemærke forskellen, men den er der. 

full Hd
Opløsningen for Full HD fjernsyn er 
1920 x 1080 punkter. Dette format er 
det bedst opnåelig for tiden, og giver 
de skarpeste billeder. De fleste nye TV 
med en størrelse på 32” eller større, 
benytter denne opløsning. Igen her vil 
der være en faldgruppe, idet der sta-
dig er mange af selv de helt nye TV, 
som ikke har MPEG-4 dekoderen. Så 
selvom TV’et teknisk er i stand til at 
vise HD billedet, så kan det, på grund 
af dekoderen, ikke vise det. 

Så afslutningsvis anbefaler vi, at du 
udover prisen også kigger ud fra de 
TV kanaler, som du tiltænker at ville 
se. Hvis du blot vil have mulighed 
for at se standard kanalerne på det  
digitale spejl, så skal det TV du  

køber, have en 
DVB-C tuner med 
MPEG-2 dekoder. 
Hvis du gerne vil 
nyde de flotte HD 
billeder, som kun 
sendes i vores pak- 
ke 4, så skal TV’et 
være udstyret med 
en DVB-C tuner og 
MPEG-4 HD de-
koder.

Af Thomas Szücs

overvejer Du at  
købe nyt tv?  
gal anbefaler Du 
kigger efter:1. TV med DVB-C tuner

2. TV bør have MPEG-4 dekoder

3. overvej fuld HD4. HDMi

overvejer Du at  
købe nyt tv?  
gal anbefaler Du 
kigger efter:1. TV med DVB-C tuner

2. TV bør have MPEG-4 dekoder

3. overvej fuld HD4. HDMi
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Alle stemmesedler er talt op, og programmerne er fordelt 
herefter, og vanligvis er der taget hensyn til mindretallet og 
gode specialtilbud, vi har fået fra programleverandørerne. 
Programguiden på næste side afspejler dette. Guiden er 
lige til at tage ud af bladet, fold det og gem.

STemmeAnTAl
I år fik vi 3.606 stemmesedler tilbage. Sidste år fik vi 4.500 
og forrige år 2.300. Det er vi vældig tilfredse med, da vi 
med over 10% deltagelse er sikre på, vi har det dækken-
de resultat. De sidste 3 år har vi under indsamlingen af 
stemmesedlerne, løbet lavet prognoser, og når vi når op 
over 10% ændrer resultatet sig ikke mere. I år var deltag-
elsen ca. 15%

mindreTAlleT
Traditionsmæssigt har foreningen altid ladet flertallet tage 
hensyn til mindretallet. Således er der heldigvis plads til en 
fransk, italliensk og spansk kanal. Ligeledes vil der også 
minimum være én børnekanal og en ungdomskanal.

priSer
Ligeledes, traditionen tro, stiger priserne igen i år. De mest 
populære kanaler, stiger løbende mest, da programleve-
randørerne ved, at medlemmerne sætter kryds, ved det 
de vil se, uanset hvad programmet koster. De fleste besty-
relser landet over har tit lyst til at pille et program af pga. 
af for voldsomme prisstigninger og urimilige betingelser. 
Men det sker ikke, da bestyrelsen så vil få en voldsom 
ballade med medlemmerne.

Så vi har her en sitiuation, der er skruen uden ende.  
Måske kan vores nye á la carte system være med til at 
dæmme op for den skrue? TV 2 Zulu er årets højdespringer 
med en prisstigning på 50%

priSSTigningerne

TV 2 Zulu   50 %
Discovery   32 %
Animal Plannet   32 %
TV 2 Film   18 %
TV 2 Charlie   13 %
DK4    11 %
Kanal 4      9 %
TV 2 Sport     5 %
TV3      4 %
3+      4 %
Bare vent, til næste år, der vender TV3 og 3+  
tilbage med monster store stigninger.

Á lA cArTe
Det alle ønsker, er  kun at vælge de programmer, man selv 
vil se. Det kan vi nu i Glentevejs Antennelaug - teknisk set. 
Som den første forening i Danmark har vi indført vores eget 
kodningssystem, som gør det muligt, fra i dag af, at vi kan 
levere ét program ad gangen, til det enkelte medlem.

Det bliver dog en løbende overgang, da de fleste program-
selskaber ikke vil være med til det pt., da de er bange for, 
at miste for mange seere, ved disse selvvalgssystemer. Så 
et stykke tid endnu, vil de kun være med til pakkesystemet.

Men TV 2 er heldigvis med på den, så om kort tid kan du 
købe et af TV 2 programmerne enkeltvis eller alle 4 samlet. 
Det kræver kun, at du har pakke 1 og at du låner en boks 
af os, og betaler for programmet.

KAnAlroKering
Vi har i år været nødt til at flytte få kanaler til en ny plads. 
Vi ved, at det ikke er vellidt mange steder, så vi gør meget  
for at placere dem, hvor der var et andet program i forvejen,  
så der i de fleste tilfælde, ikke skal laves en ny kanalsøgning.

Den nye

Vær med i konkurrencen om biografbilletter til en 
hyggelig familiefilm efter eget valg i cinemaxx,  
rosengårdscenteret. Vinderne får et gavekort på  
500 kr. til billetter og guf, og vi trækker lod om fire 
gavekort – så skynd dig at sende dit svar og vær  
med i lodtrækningen om en hyggelig biograftur  
til dig og din familie.

Turner broadcasting System har for nyligt lanceret 
en ny børne – og familiekanal ved navn boomerang, 
som vi i glentevejen har vist på prøvekanalen. Hvad 
hedder den meget populære hund, som ofte er at se 
på kanalen.  

(Tip! Han er lidt af en bangebuks på trods af, 
at han løser mysterier sammen med sine venner.  
og så elsker han mad):

1) Søren Spætte    2) Scooby-doo    3) Snurre Snup

Send dit svar hurtigst muligt og senest d. 27/3 2009  
til e-mail: konkurrence@turner.com med dit svar, 
navn og adresse. mrk e-mailen: boomerang

booMerang 
Boomerang – hele familien er med. Boomerang 
samler alle familiens medlemmer til et godt grin med 
Scooby-Doo, Tom & Jerry, The Flintstones og mange 

flere – selvfølgelig 100% på dansk og 24 timer i døgnet. 
Boomerang er stedet, du kommer tilbage til - hvor du 

griner med de store originale klassikere i f.eks  
Looney Tunes, hvor du genkender de nye, og hvor selv 
de mindste kan være med, når vi viser Byggemand Bob 
og Toget Thomas. Vores mission er at underholde børn 

og voksne i alle aldre.

Boomerang sorterer under Turner Broadcasting System, 
som også huser kanalerne Cartoon Network,  

TCM (Turner Classic Movies) og CNN.

konkurrence
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Af Steen nicolaisen
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atv avrupa

euro D

euro star

s avrupa

trt-int

haber turk

al jazeera

Dubai tv

iQraa - arabesque

art - arabesque

al aoula inter

Mbc

esc

v polonia

rus1, russisk

ertsat, græsk

obn, bosnisk

ntv hayat, 

bosnien/hercegovinia*

hrt-tv, kroatisk *

cro Music channel

ary one World, pakistansk

rts 1, serbisk *

kanalpriser er pr. MÅneD. boks oprettelse koster kr. 500.- boksen udlånes uden 
beregning. leveres tilbage ved ophør. boksen kan købes for kr. 890.- og kan også anvendes til  
det digitale spejl. pakkerne opkræves forud og kvartalsvis. (De etniske pakker 3 x 80 = 240.-)
se infokanalen, om de enkelte pakker er klar til udlevering.  
hvis ok - kan boksen afhentes på vagtelvej 1-3, 5000 odense c. husk sygesikringsbevis.  
Åbningstider: Mandag - onsdag, kl. 12 - 13, torsdag, kl. 15 - 17

Tyrkisk pakke
Sprogpakke 3

Arabisk pakke

TV 2 Zulu, charlie, 
film, neWS

TV 2 Zulu

TV 2 charlie

TV 2 film

TV 2 neWS

cAnAl + film

cAnAl + Sport

cAnAl + film & Sport

TV1000 film

ViASAT golf **

80,-

KR. 80,- PR. MD.

179,-
199,-
219,-

179,-++

50,-
40,-
30,-
50,- 49,-++

* = programmet kan være kodet = sort skærm.

sprogpakke 3+ kommer måske senere, uden kodning.

Á la carte kanaler 

18

++ se på infokanalen om det er klar til levering
** afventer endeligt ok fra viasat

Á la carte kanaler 
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v polonia

rus1, russisk

ertsat, græsk

obn, bosnisk

ntv hayat, 

bosnien/hercegovinia*

hrt-tv, kroatisk *

cro Music channel

ary one World, pakistansk

rts 1, serbisk *

goDe billeDer pÅ Mit tv

Dvb-c frekvensoversigt

- tak

Det digitale spejl,

Har du problemer med dit billede på TV'et er der få enkle 
ting du skal chekke, og evt. skifte.

Ikke alle fladskærme er gode til at vise de analoge  
billeder, tit vil de fremstå som grynede, som det gode 
gamle tykke TV ikke gjorde. Her skal du have en digi-
talmodtager med DVB-C og helst MPEG-4. Modtageren 
kan være indbygget i TV'et eller som en løs boks.

Hvis der er sne på TV'et, på de analoge kanaler, er der 
typisk et svagt signal i antenneledningen. Sne på bil-
lederne opstår først på programmerne med de højeste 
frekvenser. Få din TV forhandler til at chekke signalet, og 
måske foreslår han en antenneforstærker.

Er der striber på de analoge signaler, eller støj/hakken/
pixeleringer på de digitale programmer, er det typisk støj 
fra omgivelserne.

Check at dine kabler og stik er skærmede / HF tætte. 
Er stikkene gamle, dem med plastikhætter, der kan vip-
pes af, skal stikket eller kablet udskiftes. Har du et fast 
monteret kabel, kan du få løse f-stik til at skifte med, men 
nemmest og bedst er det, at købe et færdigt dobbelt-
skærmet antennekabel.

iKKe deTTe STiK med plASTiK-
KAppe. de gAmle STiK (med 
plASTiKKAppe, der KAn TAgeS 
Af) er iKKe Hf-TæTTe og SKAl 
udSKifTeS. udSKifT KAbel, 
eller monTer nye STiK.

mAnuelT Arbejde med f-connecTorer.  
HerTil findeS der 2 omSæTTer STiK.

...men bedST og nemmeST er deT, AT AnSKAffe Sig 
færdige KAbler.

pakke / frekvens i MhZ / QaM / syMbolrate
1-1: 442 / 256 / 6875: DR1, DR2, dr update Nyheder, Tegnsprog, TV 2, DR Synkrontolkning. (DTT) 
1-2: 434 / 256 / 6875: (Netværkssøgning) ZDF, TV2 Norge, SV TV4, Prøvekanal 1+2, Infokanalen, 3 Puls
2-1: 244 / 256 / 6875: RTL, Das Erste, NDR, Discovery. NRK1, TV3, TV3+ 
3-1: 594 / 256 / 6875: Eurosport 2, Nature/Crime/Playboy, 3SAT, RAI1, TVEi, TV5 Monde
3-2: 602 / 256 / 6875: Kanal 5 DK, Kanal 4 DK, Animal Planet, TV2 Film, Disc. Civi. TV 2 Zulu, TV 2 Charlie. 
3-3: 610 / 256 / 6875: PRO 7, SAT1, Discovery Science, SVTV1, History, Explorer/Spice
3-4: 618 / 256 / 6875: Discovery Travel/Living, Eurosport 1, National Geographic/CNBC, Voice/MTV, Cartoon/TCM 
4-1: 754 / 256 / 6875: DK4, TV 2 NEWS, cnn, BBC Entertainment, Skandinavia, dansk dokumentarpgr.
4-2: 770 / 256 / 6875: Disney Channel, Playhouse Disney, Toon Disney, TV2 Sport, danToto, hestesport
3-Hd: 481 / 256 / 6875: TV 2 Film HD, Astra Promo HD og måske Eurosport HD
4-Hd: 762 / 256 / 6875: Kanal 5 HD, Anixe HD

søgning MeD Din MoDtager/tuner: inDstilling af De Digitale 
signaler MeD Dit sony tv:Det rigtigste er IKKE at lave en fuld automatisk søgning, der 

scanner hele frekvensspektret. Den kan tage op til en time, 
og finder mange uønskede kanaler. Det rigtigste er, manuelt 
at netværkssøge, vha. en NIT-tabel, på frekvensen 434 MHz., 
og markere netværkssøgning. Spørg evt. din leverandør om, 
hvordan man gør det. Kan din modtager ikke netværkssøge, 
kan du indstille frekvenserne en af gangen.
Se eksempler i bladet, hvordan du søger med dit TV.

Vælg Automatisk Indstilling, Kabel- 
indstilling. Vælg Scanningstype:  
Hurtig scanning, Frekvens: 434 MHz, 
Netværks-ID: Auto, Symbolrate: 6.875 
Msym/s, Tjenestetype: Alle programmer. 
SØG. Med pakke 4 finder du over 50 
programmer, med pakke 3 over 40.

Se VenligST infoKAnAlen for de SeneSTe Værdier.

Af Steen nicolaisen

Af Steen nicolaisen



	 TV4,	Sverige	 S9	 161	

		 TV2,	Norge	 S10	 168	

	 TV2,	Danmark	 K5	 175	

	 DR2	 K6	 182	

	 DR1	 K7	 189	

	 ZDF,	Tyskland	 K8	 196	

	 6'eren	/	Lokal	TV		 K9	 203	

	 Prøvekanal	1	 K10	 210	

	TV3	Puls	/	Prøvekanal	2	 K11	 217	

	 Infokanal	 K12	 224	

	

	 NDR,	Tyskland	 S14	 252	

	 RTL,	Tyskland	 S15	 259	

	 NRK1,	Norge	 S16	 266	

	 Discovery	 S17	 273	 			

	 TV3,	Danmark	 S18	 280	

	 TV3+,	Danmark	 S19	 287	

	 ARD,	Tyskland	 S20	 294	

	

	 TV	2	Film	 K21		 487	

	 National	Geographic	 K24	 495	

	 CNBC,	England	 K24	 495	

	 3	Sat,	Tyskland	 K26	 511	

	 Nature	/Crime	 K27	 519	

	 Playboy	 K27	 519

	 Kanal	4,	Danmark	 K28	 527	

	 Cartoon	Network	 K29	 535	

	 TCM,	Film	 K29	 535

	 Discovery	Science	 K30	 543

	 	 TV	Pakke	1	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	 	 	 TV	Pakke	3	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	

	 	 TV	Pakke	2	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	

	 	 TV	Pakke	3	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	

	 	 TV	Pakke	4	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	

	 SAT	1,	Tyskland	 K31	 551	

	 Pro	7,	Tyskland	 K32	 559

	 Animal	Planet	 K33	 567	

	 Egen	video	 K35	 583	

	 Discovery	Travel	 K40	 623	

	 Eurosport	2,	Engelsk	 K41	 631	

	 MTV,	Danmark	 K42	 639	

	 TV5	Europe,	Fransk	 K43	 647	

	 Sverige	1	 K44	 655	

	 RAI	Uno,	Italien	 K45	 663	

	 Kanal	5,	Danmark	 K46	 671	

	 TVE,	Spanien	 K47	 679	

	 Viasat	History	 K48	 687

	 Viasat	Explorer	/	Spice	 K49	 695	

	 TV2	Charlie	 			K50	 703	

	 TV2	Zulu	 			K51	 711	

	 Discovery	World	 			K52	 719	

	 Eurosport,	dansk	tale	 			K53	 727	

	 TV	2	Sport	 				K60	 783	

	 DK4,	Danmark	 K61	 791	

	 TV	2	NEWS	 K62	 799	

	 Disney	Playhouse	 K63	 807	

	 BBC	Entertainment	 K64	 815	

	 Toon	Disney	 K65	 823	

	 CNN	 K66	 839

	 Disney	Chanel	 K67	 839	

tv kanaler, glentevejs antennelaug, April 2009
Pakke Pakke

År:	984,-	/	Kvartal:	246,-

År:	1.680,-	/	Kvartal:	420,-

År:	2.808,-	/	Kvartal:	702,-

År:	3.888,-	/	Kvartal:	972,-

Forbehold	for	ændringer	!!		Se	Infokanalen,	inden	du	
indsender	dit	pakkeskiftskort

Xtra	SD	kanaler	i	pakke	1:
DR	Update	og	Synkrontolkning.
Xtra	HD	kanaler	i	pakke	3:
TV	2	Film	HD,	Astra	Promo	HD	og	måske	Eurosport	HD
Xtra	HD	kanaler	i	pakke	4:
Kanal	5	HD	og	Anixe	HD
Xtra	SD	kanler	i	pakke	4:
Skandinavia,	Dokumentar	og	Dantoto,	hestesport.

1		2		3	4 		3		4
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	 	 TV	Pakke	4	 Knap	nr.	 	 	 Frekv.	 	
	 	 	 	 	

Kanal	 	 	

 in indbyggede tuner/modtager eller 
 eksterne boks skal være af DVB-C  
 typen. Så kan du se det digitale spejl 
 i flot digital SD kvalitet. Op til 55 ka- 
 naler. Har tuneren også MPEG-4 vil du  
 også kunne se de 3 programmer i HD 
med pakke 4. Vi får tit spørgsmålet om hvordan man ind-
stiller ens nyindkøbte fladskærm, så man kan se det digi-
tale spejl. Der skal faktisk ikke så meget til at klare dette  
– man skal blot kende nogle talværdier, som skal sættes op 

før kanalsøgningen startes. Søgningen sker ved at modtag-
eren ’kigger’ i indholdsfortegnelsen og finder alle kanaler 
ud fra denne.

På Glentevejen ligger indholdsfortegnelsen (NIT tabellen) 
på frekvensen 434 mHz, Symbolrate 6875 og QAm 64. 
netværks id: Auto eller 1. Se evt. mere info på bruger-
forummet på internettet, hvor medlemmer kan udveksle 
erfaringer og hjælpe hinanden. Forummet findes på vores 
hjemmeside forum.glenten.dk

Men generelt på de fleste modtagere skal man søge manuelt, vælge 434 MHz, QAM 64,  
Symbolrate 6875 og vælge Netværksnindstiling og vælge Alle Programmer, og så klik på Søg/Scan.

Har du problemer med at finde alle programmerne, spørg din forhandler om yderligere info.  
Vi kender desværre ikke alle modellerne.

ekseMpler pÅ hvorDan  
Man inDstiller tuneren/MoDtageren: 

phillips tv:
i menuen installering vælger du kanalinstallation. Vælg Antenne/ Kabel - 
Kabel. Vælg Digital: Testmodtagelse. indstil manuelt Symbolhastighed og 
frekvensen. Herefter kan du søge én frekvens ad gangen. Listen over frekvens-
er finder du i vores programoversigt midterst i bladet. ikke elegant, men 
måske vil fremtidige Philips modeller benytte sig af  NiT-tabellen og indstille 
alle kanaler på én gang. Nogle modeller fjerner nogle kanaler om natten. 
Er det tilfældet skal Philips/forhandleren hjælpe dig med at slå ”Automatisk 
Update” fra. Hør venligst forhandleren først.

sony tv:
i menuen vælger du indstillinger - Digital opsætning. 
Vælg Aut. programindstilling. oK. Vælg Kabel TV. 
Vælg den rigtige frekvens 434 MHz og symbolrate 
6875. Resten lader man stå som de var og TV’et  
finder selv alle kanaler.

arion 9410:
Arion AC-9410PVR harddisk optager med digitaltuner. 
På Arion boksen er det nemmest at skifte kanalen til 15,  
da frekvensen selv ændrer sig til 434MHz. Symbolraten 
skal indtastes og QAM vælges. Herefter kan søgningen 
påbegyndes. Selve søgningen tager omkring 30 sekunder, 
og har man pakke 4, skal den ca. finde 55 TV kanaler 
herefter. Ca. 40 med pakke 3.

saMsung tv:
MPEG-2 modellerne forventer vi virker, når skiftet til  
ny hovedstation er fuldendt. MPEG-4 modellerne virker, 
hvis man har seneste softwareversion (1006). Software-
version finder man ved at kigge i menuen, under tand-
hjulet og nedunder softwareopdatering. Man skal sætte 
TV’et til Finland og laver en auto søgning af  de digitale 
kanaler. Efter 5 min. vil ca. 56 kanaler være tilgængelige. 
Efterfølgende går man ind i menuen, under tandhjulet 
og ned til punktet foretrukket. Her ændrer man alle til 
dansk. Billedet viser, hvordan du manuelt indstiller én 
enkelt kanal ad gangen.

D
Af Steen nicolaisen og Thomas Szücs

indstil  Dit tv's DigitalMoDtager 
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Da undertegnede blev ansat på kontoret i 
sommeren 2006, var der en bogholder og 2 med- 
arbejdere, som tog sig af kontakten med de mange  
medlemmer. Jeg fandt hurtigt ud af, at de i læng-
ere tid havde været overbelastet, arbejdsmæs-
sigt. Det foregående års tid havde været meget 
turbulent for foreningen og de ansatte. Det hele 
kulminerede med, at der blev valgt en ny besty-
relse den 8. februar 2006. Få måneder efter, at jeg 
blev ansat, kom Dorthe Nielsen til. 

Efterhånden begyndte der, at blive mere og mere 
trangt i Billesgade. Så tanken opstod, at det måske  
ville være bedst at flytte kontoret. Mange tanker 
blev gjort, man kunne udvide med den lejlighed 
på 1. sal, foreningen havde købt i 2005. Denne 
løsning blev dog hurtigt forkastet, da det ville koste  
noget over en million, at indrette denne og opføre 
en indvendig trappe, så kontoret kunne fortsætte 
som en helhed. 

Det meget tætte samarbejde, der var mellem OE 
Kabel TV og GAL blev mindre og mindre i perio-
den efter Canal Digitals overtagelse. Det var der 
nu ikke noget unaturligt i, da der var sket mar-
kante ændringer, både hos GAL og Ole Eriksens 
firma. GAL med ny bestyrelse, og at OE var ble-
vet opkøbt af CD.

Dette og andre forhold gjorde, at vi 
ansatte Marianne Larsen på kontoret i 
vinteren 2008. Steen Nicolaisen kom til i 
maj samme år. Han blev ansat, for at af-
laste mig, som havde mere end rigeligt 
om ørerne med indfusionering og sam-
arbejde med nye foreninger, foruden 
alle de andre ting, man skal tage sig af. 

Samme år blev ”Pakke Per” ansat. Per 
Nielsen har tidligere været ansat hos 
Canal Digital til pakkeskift.  Så det blev 
hurtigt klart for mig, at det var ved at 
være nødvendigt, at finde nogle nye  
lokaliteter til kontoret.

I forsommeren 2008 fik Ole Eriksen  
afslag på en lokalplan om nedrivning af 
bygningen på Vagtelvej og nybygning 
af nogle 3 etagers lejligheder på grun-
den. Dette gjorde, at jeg i maj sidste år 
foreslog bestyrelsen, at vi købte hans 
og Canal Digitals tidligere domicil. Jeg 
har tidligere været ansat hos både OE 
og CD, så jeg vidste, det var et bund- 
solidt og fornuftigt byggeri. CD havde 
valgt, at finde andre lokaler til sine ca. 
45 ansatte. Alle i bestyrelsen tog mit 
forslag meget positivt. MEN: Så var 

der jo det med prisen. Skulle man købe det hele, 
købe noget af det, medkøbe grunden eller lade 
OE beholde denne. Der var mange spørgsmål at 
tage hensyn til. Forhandlingerne frem og tilbage 
ville næsten ingen ende tage. Der var jo også en 
meget stor lejlighed på 1. sal, som OE måske 
ville beholde. Forhandlingerne frem og tilbage 
fortsatte sommeren og efteråret over. Til sidst  
– og nok hjulpet lidt på vej af finanskrisen, køb-
te GAL så hele komplekset på Vagtelvej for en  
meget fornuftig pris.

Os ansatte på kontoret skal ikke skjule, at vi er 
utroligt glade for, at have fået de allerbedste ram-
mer for vores arbejdsplads og hverdag. Her har 
GAL fået de mest optimale betingelser for en fort-
sat udvikling og ekspansion til gavn for alle. Sam-
tidig kan vi glæde os over, at et godt og gedigent 
byggeri får lov til at bestå mange år endnu.

Vi glæder os til, at du kigger ind til os på Vagtelvej!

gal er flyttet i nye lokaler
Af peter olsen

agtelvej 1-3V 1-3

i nye lokaler
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Priser	for	2009		(med	forbehold	for	ændringer)

Pakke	3	-	kr.	 702,-	pr.	kvart.	

Pakke	4	-	kr.	 972,-	pr.	kvart.	

Pris	for	pakkeskift	kr.	300,-

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

Pakke	2	-	kr.	 420,-	pr.	kvart.	

Navn:	

Adresse:

Telefon:

fornavn	 	 efternavn	

gade	 	 husnr.	 	 postnr.

fastnet	 	 mobil	 	 arbejde

dato	 	 underskrift	 	

Denne	erstatter	tidligere	indsendte	kupon	til	pakkeskift

Sendes senest den 10. marts for pakkeskift til 1. april!

KLIP UD OG GEM!
... eller
hent kuponen 
t i l  pakkeski ft på 
www.glenten.dk.
Du kan skifte pakke 
med 1 mdr. varsel 
op t i l  et kvar tal. 

Du kan se de nye 
pakker få dage 
efter general - 
forsamlingen  
på Infokanalen.

I sidste blad havde vi lavet en logo-
konkurrence, idet vi syntes, at det var 
på tide, at give det gamle en ansigts-
løftning. Især efter at GAL de seneste 
par år har gennemgået en rivende 
udvikling, og fremgang med digitalt 
spejl, kodning i eget regi og vor nye 
rolle som Internetudbyder.

Der kom 16 forlag, hvoraf mange var 
rigtig gode. Vi faldt dog for logoet, som 
medarbejdere hos Clausen Offset hav-
de indsendt. Du kan se det rundt om 
i bladet.

Stor var glæden hos medarbejderne 
hos Clausen Offset, da Peter fra kon-
toret troppede op med en flot flad-
skærm som præmie.
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Internet på kablet 

glentevejs Antennelaug

+ + +  0160  + + +
postbox 174

dK 5100 odense c

klip her

... eller
hent kuponen 
t i l  pakkeski ft på 
www.glenten.dk.
Du kan skifte pakke 
med 1 mdr. varsel 
op t i l  et kvar tal. 

Du kan se de nye 
pakker få dage 
efter general - 
forsamlingen  
på Infokanalen.

HVordAn VirKer deT?
Som bekendt er internet en 2-vejs 
kommunikation mellem 2 computere. 
Denne kommunikation mellem com-
putere er som sådan bare en udveks-
ling af 0-er og 1-taller i et stort tempo. 
At man på samme tid kan sende sig-
naler begge veje på et antennekabel, 
kan synes underligt. Det er sådan, at 
man vælger en tv-kanal til at sende 
signalerne den ene vej. Denne kanal/
frekvens bruges i antenneanlægget 
kun til internet. Det er det, der kaldes 
fremvejen. Informationerne i frem- 
vejen består som sådan kun af digitale 
signaler, som kabelmodemet omsæt-
ter til noget, computeren forstår. Mht. 
transmissionen FRA computeren stil-
ler sagen sig noget anderledes. For 
at kunne sende data den modsatte 
vej, benytter man sig af det, der kal-
des returvejen. Der er intet naturstri-
digt i at sende signaler begge veje i 
et antennekabel. Ret beset svarer det 

til, at der igennem et vindue kan gå 
lys begge veje, selvfølgelig ses det 
bedst, hvis lyset hver vej har hver 
sin farve. Lys er faktisk radiobølger, 
bare med en meget højere frekvens. 
I antenneanlæg generelt anvender 
man det lave frekvensområde, under 
FM-båndet. Herved er det let at filt-
rere frem- og returvejssignalerne fra 
hinanden, idet det lave område kun 
bruges til returvejen. Og kan sorteres 
fra hinanden med et simpelt elektrisk 
filter, der er indbygget i antennefor-
stærkerne i anlægget. 

Internet via fællesantennen er lige-
som ADSL en asynkron forbindelse, 
således at fremvejen kan fremføre 
langt større datamængder end retur-
vejen. Med den nuværende standard, 
kaldet DOCSIS 2.0 er der ca. 40 Mbit 
til rådighed. 40 Mbit kan sagtens for-
syne flere hundrede internetbrugere 
samtidig, uden at der opleves et fald 
i hastigheden på nettet – og dog. 
Hvis alle brugere var på nettet præcis 
samtidig og hentede store mængder 
data, ville man straks føle en kraftig 
nedgang i hastigheden. Heldigvis er 
det sådan, at den tid man bruger på 
nettet er meget kort, hvis man bare 
surfer fra websted til websted. Derfor 

kan man sagtens have 100 brugere 
med hver sin 2 Mbit-forbindelse i et 
system med 30 Mbit til deling. Has-
tigheden er således ikke en garante-
ret enhed, man altid har til rådighed. 
Man har som tommelfingerregel, at 
kunderne oplever hastighedsproble-
mer, hvis fremvejen er mere end ca. 
70% udnyttet, hvilket den nogle gan-
ge vil være, når der er mange brugere 
på samtidig.

Normale internetbrugere bruger 
langt mere downlad end upload, hvil-
ket er en del af internets opbygning 
og natur. I et system med 40 Mbit på 
fremvejen, er returvejen typisk kun 
ca. 8 Mbit. Denne båndbredde deles 
mellem nogle hundrede modemer/
brugere. Dette er normalt ikke noget 
problem, når det kun er ren surfing på 
nettet, idet de data der sendes fra ens 
PC for at få lov til at se en webside, er 
forsvindende lille i forhold til de data, 
der skal til for at se siden. 

Straks værre bliver det, når man har 
downloadet et af de her fildelingspro-
grammer. Flere af disse er sat til, at 
ens PC automatisk sender filer ud på 
nettet, når nogen beder om det. Dette 
er en af grundene til, at ingen internet- 
udbydere er særlig vilde med at give 

Her får du lidt at vide om,  
hvordan det kan lade sig gøre at 
komme på nettet via dit antenne-
stik, og hvad der kan være i vejen, 
hvis forbindelsen ikke virker. 
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KLIP UD OG GEM!
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kunderne for høj uploadhastighed. 
Returvejen bliver nemt  overbelastet, 
hvilket giver følelsen af langsom sur-
fing. Uploadhastigheden er system-
betinget, og kan som sådan ikke uden 
videre udvides. Dette er dog ikke helt 
rigtigt, eftersom man i et par år har 
arbejdet med en ny standard, kaldet 
DOCSIS 3.0. Denne standard giver 
mulighed for, at ”bundle” dvs. samle 
flere fremvejskanaler og returvejska-
nalerne også. Dette vil give mulighed 
for, at lave synkrone forbindelser. Det-
te betyder eksempelvis, at det vil være 
muligt, at udbyde f.eks 50/50 Mbit 
forbindelser eller endnu højere hastig- 
heder. Herved kan man sagtens kon-
kurrere med elselskabernes fiber til 
hjem løsninger, som i øvrigt koster det 
hvide ud af øjnene i startomkostninger.

Herved kan det med 7-tommer søm  
slås fast, at antenneanlæg med coax-
kabler vil være det fornuftigste og mest 
rentable meget lang tid fremover.

DOCSIS 3.0 har været undevejs 
længe, hvilket skyldes, at det er en ret 
avanceret teknologi, både hardware 
og softwaremæssigt. Derfor findes 
der kun ganske få firmaer, som har 
formået at levere udstyr til denne løs-
ning. Det er stadig uvist, hvornår det 
sker. Derudover er det lige nu en meget 
dyr løsing.

Det har vist sig, at der er kommet 
flere nye spændende måder, at levere 
Internet via coaxkablet på. En af de 
mest interessante er ”ETTH” (Ethernet 
To The Home).

Løsningen går kort sagt ud på, at 
stikledningen samtidig med at levere 
TV i høj kvalitet, vil kunne bruges som 
et netværkskabel. Her bygger man 
på teknologien fra ADSL. Med denne 
teknologi vil man nemt kunne levere 
100Mbit/100Mbit til hvert medlem 
uden problemer, altså  samme upload 
som downloadhastighed.

Denne løsning vil vi i nær fremtid 
tilbyde boligforeninger, da dette vil 
være langt mere økonomisk og for-
nuftigt, end en ombygning med fiber 
til hjem. Investeringen for den enkelte 
boligforening vil være en brøkdel af 
det, det koster, at trække en fiber op 
i hver lejlighed. Rent samfundsmæs-
sigt er det en optimal løsning, idet 
energiselskaberne så ikke behøver at 
bruge kundernes penge, på at skyde 
gråspurve med kanoner, hvilket vel for 
dem må være en god ting.

Hvis nogen vil vide mere, er man 
meget velkommen til at kontakte os 
på kontoret vedr. ETTH.

miT inTerneT VirKer iKKe!
Hvis man har Internet via et kabel, en-
ten telefon- eller antennekabel, er der 
én ting, som er vigtig at undgå, og det 
er løse og dårlige forbindelser. Rent 
teknisk er det sådan, at returvejen har 
utrolig svært ved at komme igennem, 
hvis der er en løs forbindelse et eller 
andet sted. Dette skyldes det ret lave 
frekvensområde, som man bruger til 
returvejen fra kabelmodemet. 

I de aller, aller fleste tilfælde vil der 
aldrig være tale om et defekt kabel-
modem, hvis Internettet ikke virker. 
Ud af de ca. 900 kabelmodemer GAL 
har udleveret til vore nye medlemmer 
i Tarup og Kolibri, har der ikke været 
et eneste, som har været defekt. Alle 
fejl har vist sig som værende løse for-
bindelser, dårlige samlinger af kabler 
i jorden osv. Løse forbindelser kan 
være ude i selve antenneanlægget, 
men ofte er det hos medlemmet selv, 
det er galt, f.eks, at der er trukket i 
kablet, så inderlederen ikke har fat i 
stikket. Derfor er det vigtigt, at checke 
dette inden du melder fejl. I færre til-
fælde er der fejl i antenneanlægget, 
men så vil det oftest gå ud over flere 
medlemmer i samme gade. Disse fejl 
overvåger vi løbende, da vi har ad-
gang til målinger på alle modemer, vi 
har udleveret. Disse fejl vil oftest blive 
udbedret, inden man opdager det.

Har du spørgsmål ang. Internet og 
dets muligheder i fremtiden, både for 
dig selv og din boligforening, er du 
meget velkommen til at kontakte en-
ten Peter eller Steen på kontoret.

ORDFORKLARING:
Docsis:  
(Data over cable service 
interface specification)
På dansk er det blot den standard, 
man er blevet enige om at bruge ved 
udvikling og produktion af  udstyr til 
internet via kabel TV. Standarden betyder 
reelt, at alle kabelmodemer fra alle  
firmaer kan bruges, blot de er  
DoCSiS godkendt.

ftth: (fiber to the home)
Dette er det nyeste indenfor internet, 
man har gang i. Det betyder, at man 
trækker en fiber ind i hver lejlighed 
eller hus. Lyslederen kan overføre nær-
mest uendelige datamængder. Det som 
bestemmer hastigheden, er det udstyr 
man monterer i hver ende af  fiberen. 
Fiberselskaberne leverer i øjeblikket 
kun op til 100Mbit  udstyr i de boxe, de 
monterer i hjemmet. i stedet for ville det 
være mere fornuftigt, at have trukket et 
billigt netværkskabel i stedet. Så kunne 
man være kommet op på 1.000Mbit 
uden problemer.

etth: (ethernet to the home)
Er en løsning baseret på gennemprøvet 
ADSL teknologi, som giver lynhur-
tigt internet, men som genbruger den 
bestående stikledning. Principielt er der 
ikke forskel på, at bruge en telefonled-
ning eller en antenneledning til internet. 
Antenneledningen vil faktisk være mange 
gange mere egnet til dette, da denne er 
et skærmet kabel.

Du kan læse mere om ETTH her:  
http://www.virtualgiant.net

Af peter olsen
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DR opretter både en digital børne-tv-kanal og en 
digital tv-kanal med historie og kultur i 2009. Kanalerne 
skal begynde at sende fra efteråret.

Det er med glæde, at vi i Glentevejens bestyrelse kan konsta-
tere, at DR begynder at sende nye kanaler i 2009. Det drejer 
sig i skrivende stund om en digital børnekanal, ligesom der skal 
komme en kombineret historie og kultur kanal.

I GAL vil vi arbejde hårdt på, at få disse kanaler placeret i det 
digitale spejl. I tillæg kan de være et lødigt alternativ til nogen af 
betalingskanalerne inden for børne- og historie området.

DR's børnekanal skal således levere kvalitetsindhold til de 
3-10-årige, og målsætningen er at positionere DR's børnetilbud i 
den voksende konkurrence om børnene. GAL har tidligere sendt 
den svenske Barnkanalen, men det har naturligvis sin fordel, at 
det er en dansk kanal.

For DR's historie- og kulturkanal bliver det centralt at være  
initiativtager til, og formidler af dansk kultur. Og med kanalen 
skal danskerne gerne få mulighed for at se historie, kultur og 
klassisk musik, når det passer dem. 

Som en ekstra mulig ser det ud til, at DR også kan starte en HD 
kanal op, men det står endnu tilbage at vide mere præcist, hvad 
den vil dække over. Vi vender tilbage, så snart vi har mere præ-
cis information om disse tiltag.

>>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 

  nye ditiale  tv-kanaler fra  Dr 
Af Henrik Kirkegaard
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– hvaD gør jeg hvis:
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I disse vanskelige finanstider syntes 
det nye mantra at være, at så snart 
markedskræfterne ikke kan bære, ja 
så må fællesskabet til lommerne.

Således også for TV 2 som desværre  
har opbygget en gigantisk gæld, og 
ikke har sat tæring efter næring. Så nu 
skal alle til lommerne. 

Udspillet der hedder 20-25 kr. pr. 
måned, bliver efter vores vurdering 
til 375 kr. om året ekstra til alle, når 
momsen er lagt på. Trods alt en mer-
udgift på over 10 mill. kroner for vores 
medlemmer pr. år.

Vi i bestyrelsen skal ikke gøre os til 
talsmænd for, om det er mange penge, 
men en bagatel er det i hvert fald ikke. 
Vi kan i øvrigt heller ikke gøre noget 
ved det, men blot se forundrede til,  
ligesom den resterende presse og inte- 
resseorganisationer.

Medieforliget har da også fået en 
hård medfart i de trykte medier, lige-
som vores antenneorganisation FDA 

Som et kuriosum ser det ud til, at 
mens personer som kun vil se TV 2 
slipper for at betale noget som helst, 
mens dem der aftager alle andre pro-
grammer således kommer til at betale 
de 375 kr. pr. år ekstra. Mon det er 
holdbart i længden? Vi vender tilbage, 
når det meget plumrede forlig bliver 
gennemgået i EU kommissionen. For 
her er det ikke en selvfølge, at dette 
forlig går igennem. I bund og grund 
handler hele den proces i virkelig- 
heden om, at gøre TV 2 klar og attrak-
tiv til et salg, som det er fastslået i en 
tidligere medieaftale.

tv 2 bliver 
betalingskanal  
fra 2012

Af Henrik Kirkegaard

Det er næppe gået nogen næse forbi, at TV verdenen æn-
dres i 2009. Noget truende og brutalt finder vej til de små 
danske hjem. Hyggen er i fare for at brase sammen, og 
advarslen hedder sort skærm.

GAL har været i kontakt med en del 
medlemmer, som finder de mange 
kampagnefoldere, sælgere, rekla-
meindslag og avisannoncer forvir-
rende og uoverskuelige. Vi kan i 
tillæg regne med, at budskabet om 
sort skærm intensiveres i perioden 
op til ”dommedag” –  den 31. oktober  
2009. Mange medlemmer sidder  
sikkert i dette øjeblik og pløjer  
reklamer igennem for at finde et 
TV eller en boks, der er klar til ”det 
digi tale net”.

Alle dommedagsprofetier til trods 
kan GAL her fortælle dig, hvad du 
skal gøre! du skal nemlig ikke 
gøre noget! Læn dig blot tilbage i 
sofaen, lad bare farmand beholde 
den gamle velkendte fjernbetjening og slap af. GAL sørger 
for, at du intet skal foretage dig op til ”dommedag”. GAL 
vil fortsat sørge for, at der sendes ”gammeldags kanaler” 
(analogt TV) igennem dit antennestik fra vores forening, 
som også sagtens kan ses på dit gamle billedrørs TV.

Jamen er GAL da helt bagud af dansen, når man sender 
gammeldags TV, mens andre slukker for dette signal? Nej, 
men i vores forening mener vi faktisk, at have en forpligtig-
else også overfor den del af vores medlemmer, der ikke 
fra dag 1 drøner ud og køber det nyeste nye, der den ene 

dag hedder HD ready og MPEG-2,  
for næste dag at hedde Full HD  
og MPEG-4. Standarderne ændres 
snart lige så hurtigt, som nogen 
skifter underbusker. Nå ikke helt, 
men spøg til side.

Vi har i hvert fald prioriteret vores 
analoge signaler i mange år endnu, 
bl.a. ved at investere i en helt ny 
analog hovedstation. Det gode ved 
denne hovedstation er, at den både 
kan levere ”gammeldags TV” sam-
tidig med, at vi parallelt kan sende 
”digitalt TV” ud til de, der er klar.  
Det digitale TV er allerede klar til 
brug, og det er gratis for dig. Ja du 
hørte rigtigt. det er gratis! 

Parallelt med det gammeldags TV følger faktisk en digital 
kopi af vores kanaler, som tager sig meget flot ud på de TV 
som er klar hertil. I tillæg vil der i 2009 blive mulighed for 
at modtage tilvalgspakker og HD kanaler, som det berettes 
om andetsteds i bladet.

Af Henrik Kirkegaard & Thomas Szücs

sort skærm? – ikke hos gal 

har 
været ude 
med kritik af afta-
len, når undersøgelser har 
vist, at ca. 80% af befolkningen har 
udtrykt, at de ikke ønsker at betale en 
særlig afgift for TV 2 hovedkanalen. 
TV 2 på deres side har udtalt, at FDA 
arbejder for færre kanaler og modar-
bejder udviklingen. GAL mener, at TV 
2 burde indtage en noget mere ydmyg 
attitude i denne tid.

I GAL betaler man i dag i øvrigt  
allerede ca. 1.000 kroner om året for at 
modtage andre TV 2 produkter (Film, 
Zulu, Charlie, NEWS, Sport). TV 2 har i 
parentes bemærket varslet yderligere 
prisstigninger på deres nichekanaler. 
Eksempelvis ca. 50% stigning på Zulu 
her i 2009. Husk at der også allerede 
går ca. ½ mia. til TV 2 regionerne over 
vores medielicens.

tv 2 forliget 2009:Det kommer formentligt til at 
koste 375 kroner om året at se  
TV 2 fra 2012

Medlemmer der kun modtager 
kanalen i grundpakken slipper 
måske for denne betaling

Det kommer til at koste vores 
medlemmer 10 mill. ekstra om året 
fra 2012 at se TV 2

GAL mener TV 2 er godt, 
    men at de ikke har sat tæring 
efter næring

fakta oM  
sort skærM:31. oktober starter et nyt jordbaseret 
sendenet i digital kvalitet

GAL sørger for at omdanne dette 
signal så du stadig kan se fjernsyn på 
den gamle måde

Du skal intet gøre - vi gør det 
for dig

?HjælpHjælp
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Efter at den helt nye bestyrelse kom til i 2006, og den efterhånden 
fik mere og mere indsigt i foreningens aktiviteter, blev den også 
klar over, at der var en åbenbar ubalance mellem foreningens 
og leverandørens, Canal Digitals (CD) indtægter og udgifter samt 
rettigheder og pligter. CD var dengang stort set eneleverandør på 
alt, TV – internet – service, og kontrakterne mellem CD og GAL 
virkede uigennemskuelige. 

Kontrakterne var ikke standardiserede, og det virkede 
som om, de var skrevet for og af én og samme per-

son, i stedet for at afspejle, at der var tale om 
kontraktforhold mellem 2 parter. En an-

den for foreningen uheldig ting var, at 
samtlige kontraktlige aftaler løb til 

udgangen af 2018. I nogle til-
fælde gældende i helt op 

til 18 år.

 Det kan man 
vist kun 

op- 

fatte som værende uheldigt i en situation, hvor CD 
mente at have eneret til alt, og hvor hele TV og 
internet markedet var og er i forandring. Man har 
sjældent hørt at monopoler har tilgodeset andre 
end sig selv. Så vi frygtede, at foreningen, hvis ind-
tægt var baseret på kontingentet, ville stagnere for 
efter nogle år at blive overtaget af CD.
 
Endvidere oplevede vi målløse, at der dumpede 
millionstore regninger ind ad brevsprækken, uden 
at man kunne se, at foreningen havde iværksat 
noget arbejde. Vi har efterfølgende dokumenteret, 
at de regninger som før og efter vores tiltræden 
dukkede op, aldrig var baseret på markedsmeka-
nismer, men mere havde karakter af tag selv bord, 
i form af betydelige overpriser på arbejder. Det har 
derfor fra dag et været vores grundlag, at arbejder 
skal ud i licitation, således at vi får en markedspris 
på vores projekter. Vi havde adskillige møder med 
CD, hvor man tilkendegav, at det var arbejde der 
var aftalt i kontrakterne.
 
Vi var så et par stykker, Henrik Kirkegaard og jeg, 
der derfor begyndte at fokusere på kontrakterne, 
og fik det juridiske område som nogle blandt andre 
primære arbejdsområder. Efter at have gennem-
fortolket kontrakterne adskillige gange, begyndte 
vi også at ane en fordel for foreningen, ved det at 
kontrakterne var så uigennemsigtige. De var nem-
lig åbne for fortolkning.
 
Det første gennembrud, syntes vi, var på service-
aftalen, hvor GAL tilsyneladende betalte en over-
pris på 1,7 mill. om året, og hvor prisen var stig-
ende år for år frem til 2019. Men som følge af CD’s 
monopol var prisen ikke til forhandling. En lands-
retsafgørelse gav imidlertid anledning til, at netop 
dette monopol kunne brydes. Og i samråd med en 
kompetent advokat opsagde bestyrelsen ganske 
enkelt serviceaftalen med CD, og ville have indgå-
et en serviceaftale med et andet firma. Dette firma 
kunne nemlig levere en langt billigere og sammen-
lignelig service, som vi også fik FDA´s jurist til at 
sige, var den rette markedspris. CD truede med 
bål, brand og retssag, men i elvte time, kort tid før 
opsigelsen effektueredes, tilbød CD alligevel GAL 
at reducere serviceaftalens pris til under det halve. 
Så vi fik aldrig afklaret, om det skyldtes at GAL 
havde ret i sin antagelse, eller om det var en følge 
af CD’s gode vilje.
 
Vi var heller ikke enige i at fortolke kontrakterne så-
ledes, at CD, uden at GAL havde nogen indflydelse 
derpå, ukontrollabelt kunne grave løs og sende 
store regninger. Efter ansættelse af en administra-
tiv leder, der er uddannet ingeniør med kabel TV 
som speciale, fik vi mulighed for at få en løbende 

Af Hans-jørn pallesen

volDgiftssagen           – en nødvendig beslutning
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vurdering af, hvor det var mest hen-
sigtsmæssigt at forbedre og udvide 
foreningen. På et møde tilkendegav 
bestyrelsen derfor overfor CD, at alle 
aktiviteter, som CD udførte for GAL, 
skulle ske under nøje overvejelse og i 
samråd med GAL, således at GAL be-
stemte hvor og i hvilken rækkefølge, 
sådanne omkostningstunge aktivite-
ter skulle finde sted.
 
Endeligt fortolkede vi også kontrakter-
ne således, at den i kontrakten anfør-
te eneret på levering af internet, hvis 
den overhovedet skulle gælde, alene 
kunne omfatte de foreningsmedlem-
mer, der eksisterede ved kontraktens 
indgåelse, og hvor enerettens omfang 
samtidigt skulle måles i forhold til de 
investeringer, som parterne hver især 
havde foretaget.

Så da vi fik henvendelser fra Tarup og 
Kolibri antennelaug, der gerne ville 
indfusioneres i GAL, besluttede be-
styrelsen, at GAL, hvis de kommende 
medlemmer ønskede det, selv ville 
levere internet ydelser til disse, og at 
vi ville anvende foreningens netværk, 
dens infrastruktur, til det.
 
Beslutningen blev truffet, og det er 
også sket, så lige nu leverer GAL in-
ternet til disse nye medlemmer. Og 
det er godt for foreningen, fordi fore-
ningen nu får andre indtægter end 
kontingent, til finansiering af GAL’s 
infrastruktur og til modernisering af 
hovedstationen til fælles bedste.
 
Mærkeligt nok syntes CD ikke, at det 
der var godt for foreningen også var 
godt for CD. Så i 2008 læste man i 
pressen til stor forundring – også i den 
udenlandske presse – at CD havde 
indledt en voldgiftssag mod forenin-
gen, idet CD mente at have eneret til 
at levere internet til Tarup og Kolibri 

også. Faktisk mener CD at eneretten 
gælder hele verden, hvis den var for-
bundet med GAL’s netværk.

Bestyrelsen havde ikke fået tilsendt 
noget klageskrift, og vi kontaktede 
derfor vores advokat på området, 
som heller ikke havde, og han undre-
de sig over fremgangsmåden, da det 
var normalt, at voldgiftssager i deres 
natur ikke blev udbasuneret offentligt. 
Da vi forventede et snarligt klageskrift 
fra CD, fik advokaten besked om der-
for straks at gå i gang med at udfær-
dige et modklageskrift.
 
Vi ventede og ventede, og der kom 
intet klageskrift. Advokaten var nu så 
langt fremme, at han vurderede, at vi 
i stedet lige så godt kunne tage ini-
tiativet og selv indklage CD for vold- 

giftsretten, og endeligt få afklaret  fore- 
ningens retsstilling i forhold til de kon-
traktlige aftaler.
 
Copenhagen Economics, et kendt 
økonomisk analysefirma, har vurde-
ret, at CD vil få et samlet afkast af 
sine investeringer på mellem 61% 
og 90%, hvilket er usædvanligt højt, 
og netop viser skævvridningen i kon-
traktforholdet.  

Så med den analyse som baggrund, 
og med mange andre juridiske argu-
menter, mener bestyrelsen at forening-
en har en god sag. Og positivt er det 
vel også, at foreningen endeligt kan få 
klarhed – bl.a. vil der ved bordenden 
sidde en højesteretsdommer, der skal 
være med til at afgøre sagen.

Under alle omstændigheder kan man 
også betragte sagen således, at fore-
ningen har alt at vinde, men intet at tabe. 
Vi vil ikke få tilkendt ringere forhold af 
en voldgiftsret, end det vi har nu.

Grønnere  
     gal

I forbindelse med at vi i 
hovedstationen har skiftet 
sendeudstyret ud, er vi 
også gået over til nogle 
grønnere produkter. En løs 
beregning viser, at hvor vi 
før benyttede 9.000kWh 
om måneden, kommer vi 
ned på en tredjedel med 
den nye hovedstation fra 
Appear TV. Pladsmæssigt 
fylder det nye udstyr kun 
1/10 del af det gamle, og 
derved er hele hovedsta-
tionen nu samlet i det ene 
rum på hovedstationen. 
Det gør, at vi samtidig kan 
slukke for 3 ud af 5 aircon-
ditionanlæg. Så GAL gør 
også sit for at bidrage til  
et grønnere klima.
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et grønnere klima.
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boxer – hvad er det?
Af Henrik Kirkegaard

ejer vores eget net og skal ikke grave på ny, vi 
får i år også selvvalgs- og HD TV, vi har gratis 
digitalt spejl. Vi kan med andre ord levere den 
samme ”digitale verden” som de store, og vi er 
forbundet i jorden via et fællesskab. Et fælles-
skab der gør stærk, når der skal forhandles og 
som mange misunder os. Dette er sikkert også 
en af grundene til, at stadig flere andre sam-
menslutninger af foreninger ønsker at tilslutte 
sig vores fællesskab.

Imens er det op til vores kompetente ingeniø-
rer på kontoret og bestyrelsen at udtænke den 
rette strategi for udviklingshastighed og valg af 
teknik og metode. Her følger vi naturligvis med 
på, hvad der rører sig, men vi lader os ikke for-
blænde af alt, hvad der skinner.

Imens hilser vi Boxer velkommen, og ønsker 
dem held og lykke i TV landskabet. 

I forbindelse med slukningen af det analoge sendenet, som vi har 
skrevet om andetsteds i bladet, er der kommet en helt ny aktør på 
den danske sendeflade. Dette tiltag finder vi i GAL positivt, idet alle 
andre aktører på markedet er tvunget til at komme op på dupperne 
og forbedre deres produkter. Dette gælder også GAL.

Selskabet BOXER har ”fået” retten til at benytte den plads i ”æteren”, 
der opstår når der slukkes for de analoge sendesignaler. Signalerne 
sendes via jordbaserede sendemaster, og allerede fra februar kan vi 
i skrivende stund se, at BOXER kan modtages i forskellige områder 
af GALs medlemsområde. Det første udspil fra BOXER er allerede 
sendt på markedet, og indbefatter 9 kanaler til ca. 2.200 kroner om 
året. Potentielt kan der sendes op imod 30 digitale kanaler i den jord-
baserede sendeform. Formentlig vil de blive distribueret som forskel-
lige pakker, som mikses efter kendte temapakker. Vi har også noteret 
os, at BOXER ikke kommer til at sende i HD kvalitet, idet denne sende- 
form pt. fylder for meget.

Alligevel er det glædeligt at møde nye udfordringer, selvom denne 
aktør slipper for Copydan og Koda afgifter modsat antennefore-
ninger. Både Viasat og Canal Digital har allerede reageret på den-
ne nye jordbaserede trussel, som reelt er en trussel imod deres 
satellit produkter og deres ikke specielt prydende paraboler.

Vi i GAL er bestemt også udfordret. Aldrig har der været så 
megen bevægelse på markedet for måder at modtage og 
se TV på. Markedsføringsbudgetterne er voldsomme, når 
deres vidunder TV skal markedsføres – beløb som GAL 
aldrig kommer i nærheden af. 

Fra alle kanter fra Stofa, YouSee, Internet TV, mobil TV, 
trådløst, elselskaber og ikke mindst vores kære smer-
tensbarn Canal Digital og Viasat med deres satellit 
TV møder vi den – efter eget udsagn – eneste salig-
gørende løsning i TV og annoncer efter den anden.

Heldigvis sker der også store landvindinger på 
det, som markedsføringsfolk kalder gammel- 
dags kobber net. Fordelene ved at vælge Glente- 
vejen, er set med vores øjne indlysende. 

Vi skal ikke tjene penge til et stort 
apparat af aktionærer og direk-
tører, vi har medbestemmel-
se, det er forholdsvis billigt 
at opgradere en infrastruktur, 
vi allerede har, vi er billige, vi 

hvaD er boxer?Boxer er et selskab, som har købt 
retten til at sende TV signaler via de  
jordbaserede sendemaster

A lle kan i princippet modtage 
disse signaler, også vores medlemmer

Boxers første udspil koster ca. 2.200 
kroner for 9 kanaler, og det kræver en boks 
eller indbygget dvb-t tuner og stueantenneBoxer henvender sig i første omgang 
til folk på landet, der ikke er i en antenne-
forening, men alligevel skaber de  
”røre” på markedet.

hvaD er boxer?Boxer er et selskab, som har købt 
retten til at sende TV signaler via de  
jordbaserede sendemaster

A lle kan i princippet modtage 
disse signaler, også vores medlemmer

Boxers første udspil koster ca. 2.200 
kroner for 9 kanaler, og det kræver en boks 
eller indbygget dvb-t tuner og stueantenneBoxer henvender sig i første omgang 
til folk på landet, der ikke er i en antenne-
forening, men alligevel skaber de  
”røre” på markedet.
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glenten.dk

Vidste du, at gAl  
er en helt selvstændig 

antenneforening. 
Canal digital er blot 
vores servicepartner
og Internetudbyder  

på en stor del  
af anlægget.

kontakt kontoret, hvis du 
har spørgsmål vedr. din 
antennetilslutning eller 
måske gerne vil tilslut-

tes. der har været mange 
tilfælde i den senere tid, 
hvor folk føler sig som 

kastebolde mellem Canal 
digitals kundeserviCe og 

gal's kontor. dette skyldes, 
at Cd har flyttet kunde-

serviCe til et eksternt  
Call Center i århus.

Som den eneste antenneforening 
i landet er vi startet med vores eget  
kodningssystem, enIgMA. Hermed bliver vi 
ikke en del af de kommercielle udbyderes penge- 
maskine, men får fuld kontrol over tingene til 
gavn for medlemmerne.

Ring altid til gAl, 
hvis du vil vide noget om 
din tilslutning, eller evt. 

bare vil tilsluttes.

Som den 3. udbyder  
efter YOUSee og  
telia Stofa udbyder   

vi tV 2 programmerne  
á la carte. dette er  

helt unikt i branchen.
Se mere side 18

VOReS telefOn-
nUMMeR på  

VAgtelVej eR 
StAdIgVæk:  

6614 4177
fAx: 6612 1524

info@gal-odense.dk

OpSlAgS tAVlen



åBent HUS HOS gAl
lørdag den 14. marts fra  
kl. 12-16 afholder gAl i  samarbejde med dansk Bredbånd  og CAnAl+ et åbent hus  

arrangement i gAl's nye  flotte lokaler. kom og hør mere  
om dine muligheder!

Har du lyst til at deltage, skriv venligst en mail til epo@dbnet.dk  - så dansk Bredbånd ved,  
hvor meget kage de skal bage.

Vi glæder os til at se dig

pakkeskift  
kan fore- 
tages via  

glenten.dk

gAl har  
lanceret  

spændende  
selvvalgs- 

pakker

VOReS  
peRSOnAle eR 

flYttet tIl nYe  
lOkAleR på  

VAgtelVej 1-3!

kOnkURRenCe OM 2  
ZOO fAMIlIeBIlletteR 

Og 2 dVB-C BOkSe

Vores venlige medlem  
kirsten probst,  

Solgårdsvej, Odense har  
udtrukket de 4 heldige  

vindere. et stort tillykke.

Henriette taaning, Slåenvej 
Bent Christensen, Blåbærvej 
flemming Hansen, Risingsvej
erling pedersen, Vedbendvej

Mange tak til alle dem,  
der deltog i afstemningen! 

HVeR dAnSkeR  

OVeR 3 åR BRUgte  

CA. 38 døgn I 2008  

på At Se tV.  

det HøjSt Målte  

tIl dAtO

OpSlAgS tAVlen
VOReS  

peRSOnAle eR 
flYttet tIl nYe  

lOkAleR på  
VAgtelVej 1-3!

VOReS  
peRSOnAle eR 

flYttet tIl nYe  
lOkAleR på  

VAgtelVej 1-3!

du kan  
modtage  

55 digitale  
sd kanaler  
gratis via  

vores digitale 
spejl
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“Meddelelser til 
medlemmer af  
antenneforeningen  
kolibri”

Kære Kolibri-medlemmer
Puha - det var en drøj omgang!

Jeres venlige tålmodighed blev sat på en hård prøve.  
Og nogle gange var det - helt forståeligt - ganske enkelt 
for meget.

Mon ikke de fleste Kolibri-medlemmer på en eller anden 
måde er blevet berørt af bøvlet med overgangen til Glen-
tevejs Antennelaug. Det forløb jo slet ikke som forventet, 
men fremover kan vi glæde os over et bedre signal og 
de mange nuværende og kommende digitale muligheder. 
Som vi jo ikke havde kunnet få på vort gamle anlæg.

Jeg skal ikke jamre, men vi har ikke kedet os i det Føl-
geudvalg som blev nedsat på Kolibris generalforsamling 
den 28. april 2008. På billedet kan man se den stak pa-
pirer som jeg har arbejdet med ved overgangen til Glen-
tevejs Antennelaug - dog kun de papirer der angår tiden 
efter den fastsatte overgangsdato den 1. oktober 2008. 
Min papirbunke måler 16 cm den 20. januar 2009.

Måske kan det være hensigtsmæssigt lige at gennemgå, 
hvordan man i Glentevejs Antennelaug fastlægger hvilke 
tv-programmer der skal være i de forskellige pakker. Der 
er en årlig programafstemning (”brugerafstemning”), og 
den seneste fandt sted i oktober 2008 - udsendt til alle 
medlemmer med bladet Orientering, oktober 2008, Glen-
tevejs Antennelaug. Rent faktisk kunne Kolibris medlem-
mer deltage i denne brugerafstemning, men jeg tror at 
mange har overset dette. På den årlige generalforsamling 
i Glentevejs Antennelaug vedtager man efter forslag fra 
bestyrelsen, hvad prisen skal være på de 4 pakker. Og 
når dette er fastlagt, er det så op til bestyrelsen - ud fra 
resultatet af den foretagne programafstemning - at udføre 
puslespillet med at få programafstemningens resultat og 
de vedtagne priser til at gå op på bedst mulig måde.

Kolibris Følgeudvalg er endnu ikke færdig med at sikre 
at vi har fået det rigtige anlæg, så ”firmaet” Antennefor-
eningen Kolibri er endnu ikke nedlagt. I vil høre nærmere 
herom.

Servicetelefoner hos Glentevejs Antennelaug står anført 
på side 4 dette blad.

Venlig hilsen fra

Torben Høst, tidligere formand for Kolibri
papirbunke pÅ 16 cM

       el selskab 
       lukker for 
         breDbÅnDsselskab
               Af: Henrik Kirkegaard

Ikke alt hvad der glimter, er nødven-
digvis det rene guld. Som anten-
neforening følger vi naturligvis inte-

resseret med i, hvad der sker med de 
forskellige forsyningsmuligheder af 
TV og internettjenester i disse år. I 

den sammenhæng har der været spået, 
at der for enden af regnbuen, skulle befinde sig 

en ”fiber til hjem” løsning (FTTH).

En af de mere kontroversielle forsyningsmulig-
heder, er at elselskaberne for bl.a. GAL medlem-
mernes egne penge, har startet op med at lave 
fiberforbindelser til de danske hjem. Ikke alle har 
været lige heldige, selvom deres tidshorisont er 
lang, og de har meget at gøre godt med for for-
brugernes penge.

Et af disse selskaber, Elselskabet MidtVest Bred-
bånd, er således trådt i betalingsstandsning, efter 
et økonomisk eventyr af dimensioner. Selskabet 
har således brugt ca. 1 mia. I den periode nåede 
de at få ca. 5.500 kunder, svarende til 180.000 kr. 
pr. tilslutning.

Vi mener, at det ikke er overraskende, at tilslutning-
en til energiselskaberne er så forholdsvis ringe 
som den er, når man sammenligner med, hvad de 
tager for deres produkter, og sammenligner med 
markedet i øvrigt. Det vurderes fra eksperter, at 
der vil kommer flere betalingsstandsninger inden 
for de nærmeste år af disse bredbåndsselskaber. 
Regningen kan således komme op imod 15 mia, 
som der kun er forbrugerne til at betale.

I vores antenneforening hilser vi dog altid markeds-
tiltag og nye velkommen, men håber blot, at det ikke 
bliver vores medlemmer, der kommer til at betale  
for bredbåndselskabernes eventyr her i Odense.

"Vi håber blot, at det ikke bliver vores medlemmer, der kommer til at betale bredbåndsselskabernes eventyr her i Odense"






