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KONTAKTINFO

Kontakt vedrørende:
adresseændring, pakkevalg,
kontingent og spørgsmål om
tv og radio
GLENTEVEJS ANTENNELAUG
Postboks 174
Vagtelvej 1-3
5100 Odense C

12.00 - 13.00
15.00 - 17.00

telefonisk HENVENDELSE
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag lukket

10.00 - 13.00
13.00 - 17.30

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
17.00 - 20.00
Weekend fra
13.00 - 17.00
IP Telefoni, ring på 43 99 71 02

forbehold for trykfejl tages. redaktionen er sluttet den

Mandag - onsdag
Torsdag
eller efter aftale
Fredag lukket

11. marts 2010

PERSONLIG HENVENDELSE

Kontakt/fejlmelding vedrørende:
signalforstyrelser
dog undtaget kolibri, tarup og østparken

(Kolibri, det gamle Tarup Antennelaug og Østparken
- fejlmelding 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, sønog helligdage
13.00 - 21.00
Telefon:
70 13 19 19
Fax:
63 14 25 00
Mail: support@canaldigital.dk
www.canaldigital.dk
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leder
Af Søren Skaarup

>> Leder Marts 2010
Udviklingen i en stor antenneforening sker
løbende. Der er sager, der er afsluttet og sager,
der er midt i processen.
Det vigtigste er nok udfaldet af voldgiftsagen,
som beskrives nærmere senere. Et andet
spørgsmål har været, om vi skulle acceptere
endnu en omgang store prisstigninger, eller
om vi skulle sende et signal til udbyderne, at
medlemmerne har fået nok af prisstigninger.
>> Resultatet af afstemningen om
programpakker
På generalforsamlingen stemte et flertal på
de ”store” pakker. I forbindelse med medlems
afstemningen i oktober stemte 77% for, at der
ikke skulle være mere end almindelige pris
stigninger på programpakkerne, men generalforsamlingen ønskede flest mulige kanaler
og dermed højere priser.
Bestyrelsen vil fortsat kæmpe for, at flere
kanaler kan vælges enkeltvis eller i mindre
pakker. Der er allerede nogle muligheder, som
kan ses på hjemmesiden, men der kunne
sagtens være flere. Det er ikke nogen let
kamp, da udbyderne foretrækker at sælge
kanalerne i de kendte pakker, så flere skal
betale for den enkelte kanal.
I givet fald kan det betyde prisstigninger,
men bestyrelsen finder det mest rimeligt, at
man betaler for de kanaler, man ønsker at se
og ikke andre.
>> Valgfrit TV
Fra 1. april indeholder pakke 1, 20 gratis kanaler mod 9 kanaler i dag – og stadig til ca.
1.000 kr. om året. Fem af nabolandskana
lerne, NRK1, SV1 og 2, ARD og ZDF, bliver
fremover delvis tekstet på dansk. Se nærmere
på hjemmesiden.
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"I givet fald kan det betyde prisstigninger,
men bestyrelsen finder det mest rimeligt,
at man betaler for de kanaler,
man ønsker at se og ikke andre."
Fra 2011 er det målet at sende 30 kanaler i pakke 1. Dette kan be
tyde, at flere mener, det er tilstrækkeligt med disse 20 (30) kanaler.
Hvis man ønsker det, er det som nævnt muligt at tilkøbe forskellige
kodede kanaler. Det er antallet af disse kanaler, bestyrelsen arbejder
på at få flere af.
>> Kodet TV
For selv at kunne vælge kanaler, skal man købe en boks (MPEG2) til
890 kr., der er beregnet til kodning.
Et CA-modul til de nyeste fjernsyn er endnu ikke kommet til GAL’s
system. Det samme gælder en MPEG4 boks til HDTV.
>> Almindeligt digitalt TV
Til almindeligt, ikke-kodet digitalt tv kan man bruge alle nye fjernsyn
med indbygget DVB-C boks eller købe en boks til 250 kr. på kontoret.
Den kan ikke bruges til kodet tv, men forbedrer det nuværende signal
og giver mulighed for, at se de nye digitale kanaler i pakkerne.
>> TV i øvrigt
Hvis man gerne vil se HDTV, kan man købe en boks (ikke på kontoret),
som koster ca. 1.500 kr. Den kan ikke bruges til kodet tv. De fleste,
nyere fjernsyn har en HDTV tuner (MPEG4) indbygget. Den kan ikke
bruges til kodet tv. En sådan boks eller kort skal passe til GAL’s system.
>> Betalingssystem
Efterhånden som flere og flere vælger grundpakken + selvvalgte,
kodede kanaler, og flere og flere køber Internet hos GAL, bliver det
en uoverkommelig opgave at administrere betalingen fra kontoret.
Derfor undersøger bestyrelsen forskellige betalingssystemer, så den
enkelte selv kan vælge pakke og kanaler via hjemmesiden, et system,
som ligner det, mobiltelefonselskaberne benytter sig af. Valg af inter
nethastighed og betaling vil så indgå i betalingssystemet.
>> Voldgiftsagen
Voldgiftsagen er nu afsluttet. De to vigtigste kendelser:
1. D
 er er skåret to år af kontraktlængden. Hvad det betyder økono
misk for GAL, er umuligt at sige, når det får virkning om seks år,
men giver Internettet den samme indtægt til GAL i de to år som
Canal Digital tjener i dag, drejer det sig om i alt 40-50 mio. kr. i brut
toindtægt. Canal Digital beholder retten til at levere Internet til 2016.
2. C
 anal Digital ville ikke anerkende GAL’s ret til selv at råde over
nettet, så Tarup og Kolibri kunne få Internet via GAL. Dommen faldt
entydigt ud til GAL’s fordel. Det vil sige, at GAL også uden proble
mer kan levere tv og Internet til andre antenneforeninger. Det er
måske den vigtigste del. Det giver nogle muligheder for at udvide
foreningen (med både tv og Internet) og/eller sælge disse ydelser.
Nettet er delt op i tre dele: D1 (motorvejen), D2 (hovedvejene) og D3
(byvejene = til den enkelte husstand). Da GAL har råderet over mo
torvejen og hovedvejene, kan CD ikke levere tv eller Internet til andre
end de ”gamle” medlemmer. Til gengæld må GAL ikke levere Internet
til disse medlemmer før 1. januar 2017. At foreningen har fået råde
retten, er kun rimeligt, det er GAL, der har betalt for nedgravningen.
Der er enkelte, der har stillet spørgsmål ved, om udgifterne til vold
giftsagen har været de 1.5 mio. værd, den har kostet. Det mener
bestyrelsen helt klart jævnfør ovenstående. Endvidere ville CD som
nævnt ikke acceptere, at GAL leverede Internet til Tarup og Kolibri, så
voldgiftsagen var kommet under alle omstændigheder.
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Der er i det daglige et udmærket samarbejde med Canal
Digital, og begge parter er tilfredse med, at der er fundet en
afgørelse, så grundlaget for det fortsatte samarbejde er kendt.
>> Lån
Der blev optaget et lån på 25 mio. kr. i 2001. Det betales
ud i 2010. Da dele af nettet ikke er optimalt, ønsker be
styrelsen at optage et nyt lån på op til 20 mio. kr., så den
dårlige del også kan blive optimalt. Dette blev godkendt
af generalforsamlingen. Så i løbet af 2-3 år vil hele nettet
være up to date.
>> Vedtægterne
Ændringerne i vedtægterne blev vedtaget af generalfor
samlingen. Ændringer kræver en ekstraordinær general
forsamling for endelig vedtagelse. Den finder sted den
11.3. på kontoret. Når vedtægterne er endelig vedtaget,
kan de ses på hjemmesiden.
>> Sortseerkampagnen
Kampagnen ét sted viste, at der hos ca. 10% af husstand
ene var uorden i tingene. Ved en senere kampagne i et
andet område viste det sig, at der kun hos ca. 2% var ure
gelmæssigheder. Da det ikke kan undgås, at der sker fejl,
var det positivt at opleve, at stort set alle i dette område
bidrager til fællesskabet i forhold til den modtagne ydelse.
De medlemmer, som ikke havde orden i tingene, har
fået en påmindelse om at bringe forholdene i orden.
I gentagelsestilfælde vil der ske politianmeldelse.
>> Billesgade
Det tidligere kontor i Billesgade er nu blevet solgt til et
firma, som renoverer lejlighederne. Salget indbragte 1.6
mio. kr. Det var en pris, som en ejendomsmægler på for
hånd havde vurderet som passende.
>> BoxDanmark
BoxDanmark er desværre blevet nedlagt. Foreningen
var et forsøg på at samle alle private antenneforeninger
i Danmark med henblik på at kunne stå stærkere i for
handlingerne med tv-udbyderne.
20-25 antenneforeninger over hele landet bakkede
økonomisk op om forsøget, men det viste sig ikke at
være tilstrækkeligt. Opbakningen kostede foreningerne
23 kr. pr. medlem eller i GAL’s tilfælde 635.000 kr.
Pengene er tabt, men processen har givet en værdi
fuld viden og ikke mindst synlighed hos andre antenne
foreninger, som GAL kan bruge den dag, vi for alvor vil
forsøge at ekspandere og sælge Internet og tv til andre
foreninger eller udvide medlemstallet i foreningen.
>> Status
Det vigtigste er jo nok tv.
1. GAL udsender mange HD kanaler, uden ekstra betaling.
Flere i 2010: nabolandskanalerne.
2. Vi sender flest kanaler i det hele taget.
3. Vi er billigere end de tre store.
4. Vi er endvidere billigere med Internet og forventer
at blive endnu billigere.

>> Analogt TV
Bestyrelsen bliver ofte spurgt, hvornår det analoge tv sig
nal lukkes ned. Det er umuligt at sige, men der kommer
flere og flere digitale kanaler, bl.a. HD kanaler. Det kræver
alt sammen plads.
1. Vi ønsker at understøtte digitalt tv
2. V
 i forventer 30 kanaler i pakke 1 i 2011.
Det betyder færre analoge signaler.
Så, der er ingen tvivl om retningen. Da medlemmerne kan
købe en boks til 250 kr. for at se almindeligt digitalt tv,
kan det være med til at fremskynde udviklingen mod at
lukke for det analoge signal. Flere og flere køber en flad
skærm med indbygget digitalt tv, det er også med til at
skubbe til udviklingen. MEN, et bud: 2-3 år.
>> Fremtiden
1. D
 er skal indkøbes et netbaseret betalingssystem, som
det kendes fra mobiltelefonområdet. Det betyder, at
man kan gå på nettet og selv sammensætte sine valg
eller vælge den ønskede pakke og samtidig betale.
2. D
 er skal arbejdes på en udvidelse af foreningen og/
eller salg af tv og internetydelser til andre antennefor
eninger. Vi har i forvejen nogle foreninger tilknyttet som
associerede medlemmer. Her leverer GAL tv signal til
foreningen, der selv sørger for resten. Det kan udvides
med levering også af Internet.
3. D
 er skal forhandles videre med udbyderne om mere
individuelt, kodet tv, så det enkelte medlem kan vælge
friere. Bestyrelsen mærker en lille opblødning hos nogle
af leverandørerne. Vi vil fortsat presse på, så flere
accepterer at levere kanalerne enten enkeltvis eller i
små pakker. Det vil matche et netbaseret betalings
system fortrinligt.
4. Det nedgravede net skal forbedres.
5. V
 i har haft samme kontingent i fem år. Det vil bestyrel
sen gerne fastholde og allerhelst sætte kontingentet
ned. Her er det en fordel, at en forening ikke skal give
overskud. Alle indtægter går til forbedringer af nettet
og - foreløbig - fastholdelse af kontingentet.

g
l
a
v
frit
tv
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Den 18. februar 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug

Formanden Søren Skaarup bød vel
kommen. Første punkt var valg af diri
gent og referent. Bestyrelsen foreslog
advokat Søren B. Lindegaard fra Ret
& Råd Fyn A/S som dirigent og sekre
tær Vibeke Rasmussen som referent.
Begge blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslut
ningsdygtig.
Der blev straks nedsat et stem
meudvalg på 5 personer: Erik Balzar,
Flemming Nielsen, Torben Mortensen,
Rene Palm og Peter Pætau.
>> Dagsordenens pkt. 1
– beretning:
Formanden Søren Skaarup: Der er
sket rigtig mange ting det sidste år.
For 1 måned siden afsluttedes vold
giftssagen, der er programafstemning
på dagsordenen med en Minimums
pakke med en lille betalingsstigning
eller en større Ønskepakke med en
lidt større betalingsstigning. Der har
været gennemgået overenskomst,
vedtægter, administration og økonomi.

hos GAL. Senere indføres en boks til
kodet tv. Der er planlagt et betalings
system, så det bliver muligt individu
elt at vælge, hvilke kanaler man vil se.
Så når udbyderne vil være med, er
foreningen klar.
Voldgiftssagen er afsluttet med to
kendelser: Der er skåret 2 år af bind
ingen til Canal Digital, og kontrakten
udløber således i 2016. GAL har nu
lov til frit at hverve nye medlemmer
og udbyde ydelser til andre end fore
ningens medlemmer. Voldgiftssagen
har kostet 1,5 mio. kr. at føre, men det
var nødvendigt for at få afklaret læng
den af kontrakten med Canal Digital.
1/3 af nettet er up to date. Bestyrel
sen foreslår derfor, at der optages
lån, så en større del af nettet kan op
graderes.
Der er udarbejdet forslag til ved
tægtsændringer.
Billesgade-kontoret er solgt. Pris 1,6
mio. kr.
Mindre antenneforeninger slår sig
sammen for at kunne matche de
større udbydere, men Box Danmark
er under afvikling, så GAL må nu selv

elt tv, udvidelse af foreningen uden
geografiske bindinger, forbedring af
nettet via låneoptagelse og fasthold
else af kontingentstørrelse, måske
endda en nedsættelse.
Ingen havde bemærkninger til beret
ningen, der blev taget til efterretning.
>> Dagsordenens pkt. 2
– regnskab:
Regnskabet for 2009 blev gennem
gået af kasserer Lars Mott.
Flere medlemmer havde spørgsmål
til regnskabet: Der blev givet støtte
til den interne revision, efterlyst ud
sendelse af regnskabet inden gene
ralforsamlingen og kritik af internet
supporten. Endvidere var der kritik
af størrelsen af udgifterne til EDB og
kopimaskine og undren over gælden
til Tarup Antennelaug.
Lars Mott oplyste, at det er en stor
opgave at få regnskabet klar til gene
ralforsamlingen. Den interne revision
må spørge om alt, men spørgsmål
ene må have de rette proportioner.
Den interne revision har fået alt, den
bad om, undtagen lønsedler af hen

GENERALFORSA
Der er mange kanaler, der skal vises,
men i forhold til programudbyderne
er det op ad bakke hele tiden.
Bestyrelsens mål er, at de 16 kana
ler, der i dag er i pakke 1, skal være
30 kanaler i 2011. Hvis der derudover
ønskes flere kanaler, må der foretages tilkøb.
Der vises digitalt tv, der kræver en
ten et tv med den nødvendige tuner,
eller en boks til 250 kr., som kan købes
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gå ud og agere i forbindelse med køb
af programmer hos udbyderne. GAL
er den forening, der sender flest HDkanaler gratis, og flere kommer til.
GAL er billigere end de store udbyd
ere også med hensyn til Internet.
Det vides ikke, hvornår analogt tv er
slut, måske om 2-3 år. En analog kanal
kan erstattes med 7 digitale kanaler!
Fremtiden vil byde på et internet
baseret betalingssystem og individu

syn til persondataloven. Strid om en
udbetaling på 20.000 kr. er endt med,
at beløbet er betalt tilbage. Kopima
skinen er dyr, men leasingkontrakten
er desværre uopsigelig.
Søren Skaarup tilføjede, at det hvert
år er et problem at få regnskabet færdigt. Man kunne udskyde generalfor
samlingen, men det giver så problemer
med programsammensætningen pr.
1. april. da Tarup Antennelaug og Kolibri
skulle ind i GAL, lå der 3 tilbud til Tarup
Antennelaug, så GAL må betale.
Internetsupporten har ikke haft til
strækkeligt antal henvendelser i for
hold til det antal timer, der har været
afsat. Der har været driftsforstyrrelser,
men det bliver der set på.
Intern revisor, Niels Gertsen, anser
det for revisionens opgave at holde
øje med bestyrelsen. Der har været
problemer med udlevering af bilag,
men det er klaret, bortset fra bilag
om udbetaling på 20.000 kr. Godt at
høre, at beløbet er betalt tilbage.
Der var ikke flere bemærkninger til
regnskabet, som blev godkendt.

"Det vides ikke, hvornår analogt tv er slut, måske om 2-3 år.
En analog kanal kan erstattes med 7 digitale kanaler!"
Budget for 2010 blev gennemgået af
Lars Mott. Bestyrelsen har budget
teret med en forhøjelse af bestyrelses
honoraret. Der venter et stort arbejde
i 2010. Medlem Torben Mortensen
konstaterede, at det er et fint budget
med 7 mio. kr. i anlægsaktiver. Hvor
kommer pengene fra? Lars Mott: Fra
medlemmerne. Herefter blev budget
tet godkendt.
>> Dagsordenens pkt. 3
– forslag:
1. Steen Nicolaisen gennemgik besty
relsens forslag til 2 alternative pak
kesammensætninger, baseret på af
stemning blandt medlemmerne:
a. Minimumspakken
b. Ønskepakken
Først stemmes om Ønskepakken.
Hvis ikke Ønskepakken vedtages, er
Minimumspakken vedtaget.
Flere medlemmer havde bemærk
ninger til pakkerne, HD-kanaler, tyske
kanaler og info-kanalen. Der foretoges
afstemning: Ønskepakken blev vedtaget.

denne generalforsamling skal mindst
halvdelen af foreningens medlemmer
eller mindst 2/3 af de fremmødte
stemme for forslaget.
Carsten Jørgensen redegjorde for
bestyrelsens ønsker og tanker om
kring vedtægtsændringerne, som i 6
måneder er gennemarbejdet i et ud
valg og udformet i samarbejde med
Forenede Danske Antenneforeningers
juridiske afdeling.
En del medlemmer var forundrede
over, at generalforsamlingen ikke kan
vedtage ændringer til de foreslåede
vedtægtsændringer.
Dirigenten gjorde det klart, at gyldig
vedtagelse kun kan ske af forslag til
ændringer, som er indsendt rettidigt.
Der var en del dialoger omkring
ændringer vedrørende bestyrelses
ansvar, fastlæggelse af kontingent og
repræsentantskab.
Protest imod dirigentens udlægning
af, hvad der kan vedtages, ønskedes
ført til referat.
Herefter blev der stemt om besty
relsens forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget blev vedtaget.

Thomas Szücs, der fik 60 stemmer
Mette Jørgensen, der fik 35 stemmer
Jesper Nielsen, der fik 14 stemmer
Jan Cort Hansen, der fik 19 stemmer
Thomas Szücs og Mette Jørgensen
blev valgt.
c. Som bestyrelsessuppleanter gen
opstillede Jesper Nielsen og Carl A.
Knudsen. Begge blev valgt.
d. Niels Gertsen genvalgtes som
revisor.
e. Peter Pætau og Poul Appelgren
valgtes som revisorsuppleanter.
>> Dagsordenens pkt. 6
– eventuelt:
Ingen ønskede ordet. Dirigent og for
mand takkede for et godt møde.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.30.

MLING 2010
2. Søren Skaarup fremlagde bestyrel
sens forslag om optagelse af et lån på
20 mio. kr., hvoraf halvdelen anven
des på tv og halvdelen på Internet.
Der er i budgettet afsat 7 mio. kr. til
opgradering af Internettet.
Medlem Torben Mortensen mente
ikke, at foreningen skulle forpligte sig
med lån igen. Foreningen skal sørge
for at levere godt og billigt tv til med
lemmerne. Bestyrelsen imødegik kri
tikken med oplysning om, at det drejer
sig om at servicere GALs medlemmer
bedst muligt.
Forslaget blev vedtaget.
3. Vedtægtsændringer. Dirigenten op
lyste, at vedtægternes § 18 angiver,
at en gyldig vedtagelse på en gene
ralforsamling af vedtægtsændringer
kræver, at mindst halvdelen af samt
lige af foreningens medlemmer stem
mer for forslaget. Da dette ikke kan
lade sig gøre ud fra antallet af frem
mødte, kræver § 18, at et forslag, der
på generalforsamlingen har opnået
flertal, skal forelægges af bestyrelsen
på en ny generalforsamling, og på

Efterfølgende blev der stemt om Torben
Mortensens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev forkastet.
Der afholdes ny generalforsamling i
overensstemmelse med § 18.
4. Forslagsstiller Hans Ole Olsen var
ikke til stede. Søren Skaarup forklarede,
at de pågældende 3 kanaler sendes
digitalt for at skaffe plads til flere kanaler. Bestyrelsen anbefaler et nej til for
slaget. Forslaget blev forkastet.
5. Søren Skaarup oplyste med henvis
ning til forslag fra Eva Thomsen, der
heller ikke var til stede, at der allerede
findes en svensk radiokanal. Forslag
et udgår.
>> Dagsordenens pkt. 4
– kontingentfastsættelse:
Bestyrelsen foreslår uændret kontin
gent, 845 kr. Forslaget blev vedtaget.
>> Dagsordenens pkt. 5
– valg:
a. Søren Skaarup blev genvalgt.
b. Som bestyrelsesmedlemmer
opstillede:

Vi byder Mette velkommen
som bestyrelsesmedlem hos
Glentevejs Antennelaug
Mette Bækgaard Jørgensen
blev valgt ind i bestyrelsen
med et stort flertal. Mette er
52 år og bosiddende i Hjallese.
Hun er uddannet sygeplejerske,
men er nu førtidspensioneret
på grund af sclerose. Mette er
formand for FDB’s landsråd og
er også repræsentant for Energi
Fyn. Vi byder Mette velkommen som bestyrelsesmedlem
hos Glentevejs Antennelaug.
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repræsentant
Dato: 04 februar 2010
Sted: Skibhus 17:48
Tid: 19:00-21:35
Antal: 32 personer, bestyrelsen og 3 personer fra administrationen
(Peter Olsen, Marianne Larsen, Steen Nicolaisen)
>> Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af sidste referat den 10. september 2009
3. Bestyrelsens beretning
4. Økonomi – regnskab 2009 og budget 2010
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse
6. Fra områderne
7. Eventuelt
Ad 1. Mødeleder og referent
Som mødeleder valgtes Niels Geertsen og som referent
Henrik Kirkegaard fra bestyrelsen.
Ad 2. Godkendelse af sidste referat
Dette godkendtes uden kommentarer.
Ad 3. Beretning
Formanden introducerer bestyrelsens indsatsområder i 2009,
hvoraf nogle ting er afsluttet, og andre er pågående.
# De store prisstigninger på kanaler er bekymrende, især da 77%
af medlemmerne ikke ønsker at betale mere. Der arbejdes intenst
på i vores forhandlinger med programleverandørerne at sende sig
naler om, at vi ikke kan acceptere denne udvikling. Vi vil derfor
vanen tro opstille et forslag på generalforsamlingen, hvor der kun
er ubetydelige stigninger og et, hvor der er markante stigninger.
# Vores ombygning i det nuværende pakkesystem ændres løb
ende imod mere digitalt tv. Mere digitalisering giver mere plads i
vores net. Pakke 1 ændres således til 16 kanaler ved, at der lukkes
for 1 af de analoge kanaler.
# Bestyrelsens valg at sende de nye DR kanaler digitalt gav kun
ganske få kommentarer. Vi har gjort det af pladshensyn, og med
en boks til 250 kroner kan alle se kanalerne (for dem, der ikke
allerede har en dvb-c tuner indbygget i tv)
# I det hele taget går udviklingen og vores indsats imod mere
digitalisering og kodet tv. Dette indbefatter også en ny boks, som
vi har arbejdet på i lang tid samt et tilhørende betalingssystem, der
kan håndtere alle de nye administrative udfordringer.
# Voldgiftssagen fik sin afslutning med et for bestyrelsen tilfreds
stillende resultat. Kontraktlængden blev forkortet, og vi fik accept
af at kunne levere vores eget Internet, ligesom CD ikke må benytte
vores fiberstruktur til at levere Internet uden GALs accept. Sagen
har kostet ca. 1,5 mill. men giver stort økonomisk potentiale. I det
daglige fungerer arbejdet med CD tilfredsstillende.
# Der er arbejdet med vedtægtsændringer, som nu er klar til at
komme til præsentation på generalforsamling.
# Vi skal fortsat have fokus på vores sortseer kampagne, som
desværre har indikeret, at ikke alle betaler til fællesskabet. Der vil
blive fulgt op på dette område, ligesom vi nu kender den juridiske
fremgang for sortseere.
# Billesgade blev solgt til 1,6 mill efter vurdering fra mæglere.
# Boks Danmark blev afviklet i 2009, da udbyderne reelt ikke gav
det en chance via voldsomt høje krav til startkapital. Alligevel kan
vi bruge en masse erfaring fra dette projekt i vores udadrettede
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aktiviteter, som vi nu har mulighed for. Indskuds
kapitalen er tabt.
# Fremtiden byder på et eventuelt samarbejde
omkring helhedsløsninger til vores medlemmer,
videre fokus på kodede bokse og meget fokus
på net forbedring både på tv og internetdelen.
Til dette formål kræves kapital, og vi ønsker at
spørge generalforsamlingen om accept til at
foretage en lånoptagning på et rammebeløb på
20 mill. kr.
Spørgsmål til beretning:
# Hvornår lukkes det analoge signal?
Ingen kan give præcist svar, men skal vi have
plads i nettet, er en tidsramme på 3 år realistisk.
# Hvad skal de 20 mill anvendes til helt præcist?
Lånoptagning skal benyttes til opgradering af
Internet- og tv strukturen i vores net samt løben
de udvikling af vores fiber fremføring.
# Hvordan opleves den trådløse forbindelse som
konkurrent ift. til vores satsning på jordbaseret
infrastruktur?
Vi skal have løbende fokus på alle fremføringsformer, men til at levere fremtidig tv ses den tråd
løse struktur ikke som værende en konkurrent.
# Udmeldelse af FDA blev ikke nævnt. Hvad er
status? Vi bibeholder vores engagement i FDA
for et år ad gangen.
# Er der mpeg4 bokse klar?
Ja, i butikkerne, men de kan ikke håndtere vores
krav til kodning. Derfor arbejdes der intenst på at
få en sådan boks.

skabsmøde
# Hvorfor er der satset på Enigma kodning?
Det er det billigste og uden afgifter, som vi kender det fra
de andre udbydere med deres ½ årsafgifter. Det er ikke
sikkert, at Enigma bliver løsningen.
# Hvad er det CD betaler 3/8 dele for?
Det er for den videre udbygning af Internet strukturen,
som vi er gensidigt forpligtiget til iht. til returvejsaftalen.
# Har man overvejet valg af mødeleder til generalforsam
lingen? Ja, vi anbefaler en advokat i ”Ret & Råd”, som
har erfaring med dette område.
# Var det muligt stadig at nedlægge foreningen og starte
op igen? Nej, det er ikke realistisk.
Ad 4. Regnskab 2009 og budget 2010
>> Regnskab 2009:
I forhold til det udsendte har der været små justeringer
efter yderligere mødeaktivitet med revisor.
Der har været ekstra engangsudgifter for 3 mill i 2009,
som fordeler sig på renovering af Vagtelvej, internetråd
givningsopstart, voldgiftssag, afvikling af BoxDanmark
og salget af Billesgade.
Kassereren gennemgik herefter kronologisk resultat
opgørelsen, som ender på et minus på 543.000 kroner.
Spørgsmål til regnskab:
# Hvorfor kan man ikke modtage et endeligt regnskab,
som det skal gennemgås på generalforsamling?
Det skyldes ganske enkelt afvejning af dato ift., at vi
efterfølgende skal have de fire pakker klar til effektuering
den 1. april.

# Hvad skyldes tabet på debitorer?
Det skyldes bl.a. en 2004 aftale mellem den tidligere
bestyrelse og nogle debitorer, som ikke er blevet efterlevet,
og som er blevet opdaget via regnskabsgennemgang af
økonomiafdelingen. Chancerne for at hente det tabte ind
står ikke mål med omkostninger i en retssag, derfor afskri
ves de som tab.
# Hvorfor er personaleomkostninger steget så meget?
Bla. fordi det har kostet mandskabstimer at få kørt
vores nye forsyningsområder i stilling. Det koster ganske
enkelt kapital, hvis vi vil tjene penge. Der har ligget en stor
arbejdsindsats i vores medarbejderstab.
Der tildeles herefter ros til de to nye bestyrelsesmedlem
mer, der har arbejdet med økonomien.
>> Budget 2010:
Budgettet og notehenvisninger gennemgås, og det viser et
estimeret overskud på 3 mill.
Spørgsmål til budget:
Der er ingen spørgsmål til budgettet.
Ad 5. Forslag til udtalelse
Bestyrelsen præsenterer et lånoptagningstilsagn, som vil
blive stillet på generalforsamlingen. Argumentationen er
allerede forklaret.
Mødeleder opfatter forsamlingens indstilling til at være
positiv overfor ønsket om at optage lån, og har forstået
det således, at lånet afvikles over en årrække.
Ad 6. Fra områderne
Fra forskellige områder opleves forskellige typer af udfald
på det analoge signal. Dette er kommet efter den digita
lisering der er fundet sted. Der opleves frysende billeder,
periodevise udfald, det syntes at være lokaliseret til be
stemte kanaler, ligesom det kommer i perioder på nogle
dage for derefter af forsvinde igen.
Steen beretter, at det overvejende er et lokalt problem
i ens husstand, men at vi vil have fokus på problemstil
lingen, ligesom vi vil skrive mere i det kommende blad.

Ad 7. Eventuelt
Der spørges til, om vi er klar til det nye stærkstrømsreg
lement den 1. juli, hvilket Peter kan bekræfte, da vi har
opstillet HFI relæer.
Der er kommet 3-4 forslag til generalforsamlingen, som
alle er i småtingsafdelingen. De vil komme på infokanalen.
Der ønskes bedre brug af INFO kanal, hvilket ikke er
muligt, da det er et karruselsystem, der kun kan bladre.
Vi kan dog kigge på tekst tv modulet.
Mødelederen nævnte vedtægtsændringerne og den
procedure, vi har været igennem. Carsten Jørgensen fra
bestyrelsen supplerer med formalier for godkendelse af
disse, bla. den efterfølgende ekstraordinære generalfor
samling, som vil finde sted den 11 marts.
Klokken 21:35 erklærer mødeleder mødet for afsluttet.

Referent: Henrik Kirkegaard, den 5. februar 2010
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friere
tv på vej
Vi har efterhånden længe talt om Ala Carte valg af tv kanaler og
om hvordan kanalleverandører strider imod. På det seneste oplever
vi dog en opblødning af denne holdning. De er ikke længere totalt
afvisende, når vi spørger omkring muligheden for at sende kanaler
ud kodet til enkeltmedlemmer.
Det skal lige nævnes, at ikke alle kanalleverandører er med på
ideen endnu, men vi tror på, at de giver efter og følger med, når
de ser de andre.
Vi er dog ikke nået helt ned på det total frie valg på enkeltkanaler
endnu, men leverandørerne er villige til at levere mindre pakker
med 3 – 4 kanaler i. Priserne på disse pakker kommer også til at
ligge i et andet leje end de priser, vi viste på stemmeseddelen i
forrige blad. Så det frie valg betyder ikke nødvendigvis billigere
tv, vi må håbe på, at der opstår en vis konkurrence mellem de
forskellige leverandører, og at det derved presser prisen.
Til venstre og toppen er en illustration af hvordan GAL forestiller
sig pakkevalget. De viste pakker er kun eksempler og viser ikke de
leverandører, som har givet tilsagn.
Eksemplet viser et medlem, der har krydset vores almindelige
pakke 1 af, som indeholder de licenspligtige kanaler. I stedet for
at vælge pakke 2, 3 eller 4, hvor man får en masse kanaler, som vi
kender idag, så ønsker medlemmet her selv at bestemme en del
af indholdet. Medlemmet vælger en filmpakke fra Canal+, nogle
kanaler fra Viasat, Discovery pakken hvor eksempelvis Discovery
HD er med, og så vælges en golfpakke. Hermed har medlemmet
selv valgt, og er ikke tvunget til betale for en masse kanaler, som
ikke ses. Pakkesystemet vil dog kun være tilgængligt digitalt, og
en dekoder er påkrævet de tv, hvor man vil se pakkerne.
Som nævnt før, så er det kun nogle kanalleverandører, der har
åbnet op for muligheden, og vi er kun lige kommet i gang med
forhandlingerne. Så en dato for hvornår, vi kan udbyde disse pak
ker, kan endnu ikke gives.

Bemærk at dette kun er en illustration.
De viste pakker er ikke endelige aftaler med leverandørerne.
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Det kan hænde, at du måske oplever et
dårligt tv billede. Det er irriterende og
skal udbedres, da man jo betaler meget
for at se tv.
I de gode gamle dage kunne vi se 3
tv-programmer. Idag udsender vi over
120 tv-programmer, så kravet til vores tv
installation er større end før.
Der er typisk 2 typer fejl ved analog
modtagelse. Signalet kan være for svagt,
eller der er støj eller striber i billedet.
Ved digital modtagelse er det oftest
pixeleringer (små firkanter) eller hakken
i billedet, der kan genere tv oplevelsen.
I 9 ud af 10 tilfælde er fejlen i egen
bolig. Du kan selvfølgelig ringe til CD
eller din tv forhandler, for at få ham til
at chekke/ordne din tv installation, mod
betaling. Men du kan sikkert spare det,
ved at chekke følgende råd.
>> Analog TV:
Hvis signalet er for svagt, kan du se
det ved at Eurosport eller Disney inde
holder sne i billedet. Er der striber
eller bølger i billedet er det sikkert dår
ligt kabel, eller gammeldags stik på
kablet. Er der sne på DR1 og TV 2
er det højst sandsynligt en løs eller af
brudt forbindelse. Tag antennekablet ud
og tilbage igen, bag på tv'et og i væggen.
>> Digitalt TV:
Er der pixeleringer eller hakken i billed
et, mest ved TV3 eller HD kanalerne er
det højst sandsynligt dårligt kabel eller
gammeldags stik, med plastickapper,
der kan tages af. Men check at det ana
loge signal ikke indeholder sne i billedet
på Eurosport eller Disney Channel. Prøv
også at tage antennestikket ud og til
bage bag på tv'et og i væggen.
En forudsætning for problemfri
digital modtagelse, er gode kabler og
stik. Din antenneinstallation skal være
HF-tæt.
Antennekablet fra vægstikket til boksen
eller tv'et skal være et dobbeltskærmet
kabel med ferritkerne. En evt. forstærker
og fordelere skal også være skærmede.
I al fald, hvis der er problemer, med sig
nalerne. Er tingene ikke skærmede hele
vejen igennem, kan der på det digitale
være "hakken" eller pixeleringer/små
firkanter på nogle af programmerne.
(Altså ikke på alle programmerne.) Det
analoge signal kan have striber eller
bølger hvis kablerne ikke er skærmede
(HF-tætte.) Striber og/eller bølger kom

mer ikke ude fra vejen, men bliver tilført
i boligen.
Hvis tv eller boksen har udslag for
Signalstyrke og Kvalitet, bør begge dis
se være over 60% (min. over 50%) Om
den viser 60% eller 100% giver ingen
kvalitetsforskel. Er der sne på det ana
loge signal på Eurosport 1 eller Disneykanalerne kan signalet være for svagt.
Det påvirker for det meste ikke den
digitale modtagelse.
Er der problemer med tv signalerne,
så prøv det første stik i boligen. Prøv
at køre uden om evt. DVD eller video.
Prøv at køre uden om en InternetBackPack på vægstikket. Kør direkte
fra vægstik til tv eller boks.
Prøv, at køre udenom en evt. forstærker,
eller juster den, så den ikke forstærker for
meget. Det er også set, at en fordeler har
været en dårlig/billig type. Prøv at køre
uden om den.
En evt. forstærker bør være med
"TILT." Den koster over 400.- ikke 69.Forstærkeren skal monteres som den
første enhed i boligen.
Der skal bruges et færdigt antenne
kabel, som er HF-tæt, eller "Gør det
selv" løse F-stik, med adapter.
Få din forhandler til at bekræfte, at
kablet er af god kvalitet. Vi har desvær
re hørt om to store forhandlere, der har
solgt kabler med guld, og til guldpris, og
ikke værende HF-tæt, med pixelering af
billedet, til følge. Uha Uha.
>> Indstilling vha. din
fjernbetjening
Indstil i menuerne, at Audio skal være
Dansk. Og indstil undertekster til at
være: DVB Dansk. På fjernbetjeningen
er der tit en Audio eller Undertekst
menuknap, eller de farvede knapper
kan vælge det.
Ønsker du kanalerne i bestemt ræk
kefølge, kan du for mange bokses
vedkommende anvende Favoritindstil
linger i menuen. Opdaterer vi det digi
tale system, og det gør vi nu og da, vil
Favoritindstillingerne skulle indstilles
igen. Desværre. Er uret ikke rigtigt, kan
du stille det i menusystemet. Indstil til
f.eks. GMT+2 om sommeren og GMT+1
om vinteren.
Er der kanaler, der har været sorte i
længere tid, kan du søge dem igen. Tit
er det en god idé at slette alle indstil
linger først. (Factory Reset / Nulstilling).

Evt. tidligere Favoritindstillinger vil blive
slettet. Hvis du oplever at dit tv har slet
tet nogle kanaler af sig selv, kan det
være, at der er en midlertidig afbrydelse
af signalet. Den kommer så også auto
matisk tilbage igen, når fejlen er rettet
uden for din bolig. Ønske du ikke at
være vidne til denne opførsel, slå da
automatiske opdateringer fra, i tv'ets
menusystem.
>> Indstilling af dit TV
Vi er fra januar 2010 begyndt at udsende
LCN, Logisk Kanal Nummerering, det vil
sige at plads 1, 2, 3, 4, vil være DR1,
TV 2, TV 3, Kanal 4, etc. De fleste tv vil
udnytte det. Det vil du se efter en nul
stilling og ny søgning af tv'et. Nogle få
Sony modeller skal indstilles til svensk
landeområde.
Se i TV Guiden på midtersiden, eller
få din tv-leverandør til at vise dig, og
skriv det ned, hvordan du indstiller dit
tv eller boks - digitalt. Det får du brug
for, nu og da.
Se Infokanalen. Den er der altid ana
logt på frekvensen 203 MHz.
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Kabler skal IKKE være med dette
s af.
med plastickappe, der kan tage
Disse stik skal udskiftes,
eller hele kablet.

Der skal bruges et færdigt
eller
antennekabel, som er HF-tæt,
ter.
adap
med
k,
F-sti
løse
selv"
"Gør det
,
Få din forhandler til at bekræfte
at kablet er af god kvalitet. Vi har
ndlere,
desværre hørt om to store forha
og til
,
guld
med
r
kable
solgt
har
der
æt, med
guldpris, og ikke værende HF-t
Uha.
pixelering af billedet, til følge. Uha

13

Ny TV pakkesammensætning pr. 1. april 2010
Den 1. april rokerer vi lidt rundt med programmerne og priserne stiger. Sammensætningen er baseret efter medlemmernes
ønsker i programafstemningen, og godkendt på generalforsamlingen. Det at vi flytter lidt rundt analogt, betyder ikke at du
skal søge efter nye frekvenser igen, de ligger blot på en anden kanalplads nr. Analoge ændringer forsøger vi kun at gøre
én gang om året. Nemlig 1. april.
Digitalt. der skal du søge med dit tv igen, da der her 1. april kommer nye værdier. Fremover vil vi bestræbe os på kun at
lave evt. digitale ændringer d. 1. i hver måned. For det meste behøver du ikke at gøre noget, med mindre du vil have de
nye digitale ændringer med. Hvis du hader ændringer, bør du slå automatisk opdatering fra i menuen. Hvis du skal have
én ud for at hjælpe med at indstille dit tv, så vent til efter d. 5. april. Du bør få din forhandler til at vise dig, og noter ned,
hvordan du søger digitalt med dit tv, hvis det ikke fremgår nemt ifølge beskrivelsen på midtersiden. Riv midtersierne ud,
og gem TV Guiden. Ring IKKE til os, da vi ikke kender alle tv's søgemåde.
6'eren kommer i pakke 2, og erstatter Discovery, som flytter til pakke 3.
TV 3 Puls kommer i pakke 3.
Canal 9 kommer i pakke 4.
BBC WORLD erstatter BBC Entertainment i pakke 4
Pakke 1 stiger kun 2 kr. pr. md. og vi tilføjer flere programmer digitalt, som ikke er der analogt.
Så nu er der 12 ekstra digitale kanaler.
TV5 fra Frankrig, Rai 1 fra Italien og TVE fra Spanien udgår analogt i pakke 3, men kommer digitalt i pakke 1,
så her skal du have et digital tv eller -boks.
Das Erste, RTL og NRK 1 kommer også digitalt i pakke 1.
TV3 og TV3+ er steget voldsomt, og gør det igen i efteråret. Givetvis pga. så mange, der stemmer på programmerne.
(Det er indregnet i priserne, som gælder til næste 1. april.)
TV 3 Puls, 6'eren og Canal 9 er nytilkomne og koster nu også voldsomt meget.
Pakkepriser (inkl. alt.) pr. md. indtil 1. april 2011.
Pakke 1: kr. 84,-, pakke 2: kr. 160,-, pakke 3: kr. 298,-, pakke 4: kr. 390,-

Skal du have nyt TV? Så se her...
Har du et gammelt billedrørs tv eller fladskærm uden MPEG2 DVB-C digitalmodtager kan du købe en boks for 250,- hos
os. Den giver bedre kvalitet, specielt på fladskærmen, men vigtigst, den giver dig mange ekstra kanaler, bl.a. DR K, DR
Ramasjang og FYN+. Vi holder fast i mange kanaler til den i minimum 4 år. Så den vil koste max. 5,- kr. pr. md. Den mod
tager ikke HD kanaler i MPEG4, som f.eks. DR HD, men en MPEG DVB-C HD boks fra f.eks. Triax 415 fås i butikker for
kr. 1.500,- Alternativt kan man få en ny fladskærm på 32" for kr. 3.000,- Vi forventer, hvis leverandøren vil, selv at have en
HD MPEG4 boks efter sommerferien, som også kan bruges til á la carte tv.
Skal du have et nyt tv, så få bekræftelse fra leverandøren, at den opfylder få vigtige ting. Bedst, hvis han ved den virker
med Glentevejen, er nem at installere eller at han er villig med at installere kanalerne for dig, og vise dig, hvordan du kan
gøre det selv. Det største problem omkring digital tv, det er de mange sitiuationer, hvor folk ikke selv kan hitte ud af, at
indstille tv'et digitalt. Mange forhandlere, kan heller ikke selv. (Det andet største problem, er dårlige kabler og fordelere i
boligen. Se venligst side 13.)
Tv'et SKAL have DVB-C med MPEG4, og indeholde seneste software version. Det bør også indeholde LCN (Logisk Kanal
Nummerering) således du får programmerne sorteret i en fornuftig rækkefølge. DR1, TV 2, TV3, Kanal 4, Kanal 5, 6'eren etc.

NYT: Glenten FILM - TV á la carte til din computer.
Der altid adgang til mere end 1.000 danske og internationale topfilm. Du kan se lige så mange film det passer dig, når
du vil og hvor du vil. Spillefilm, dokumentarer, kortfilm, tegnefilm og tv-serier – Du vælger helt selv. Du kan se filmene alle
steder, hvor der er adgang til Internettet – I dit hjem, i sommerhuset, i bilen, i campingvognen, på ferie eller forretnings
rejse. Tilslutter du et kabel fra din Mac eller PC til dit fjernsyn, kan du se det der også. En 4 Mbit forbindelse anbefales.
• Vælg en Filmpakke • Du binder dig kun til en måned ad gangen • Du får fri online adgang til alle film i Filmpakken
• Film streames i høj kvalitet direkte til dig med det samme • Trailers er frit tilgængelige. Bestil film på glenten.dk

14

GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug 1/2010

73
72
81
6
3
20
91

73
72
81
6
3
20
91

MHz
252
259
266
273
280
287
294

MHz
KanalKanal Pakke
Pakke
2 • 160.2 • 160./ md./ md.
252
S14 S14
NDR Tyskland
NDR Tyskland
259
S15 S15
RTL, Tyskland
RTL, Tyskland
266
S16 S16
NRK1,NRK1,
NorgeNorge
273
S17 S17
6'eren,
6'eren,
Danmark
Danmark
280
S18 S18
TV3, Danmark
TV3, Danmark
287
S19 S19
TV3+TV3+
Danmark
Danmark
294
S20 S20
Das Erste/ARD,
Das Erste/ARD,
Tyskland
Tyskland

MHz
KanalKanal
Pakke
Pakke
1 • 1
84.• /
84.md./ md.
161S9 S9
TV4, Sverige
TV4, Sverige
168
S10 S10
TV2, Norge
TV2, Norge
175K5 K5
TV 2 Danmark
TV 2 Danmark
182K6 K6
DR2 DR2
189K7 K7
DR1 DR1
196K8 K8
ZDF, Tyskland
ZDF, Tyskland
203K9 K9
Infokanalen
Infokanalen
203 MHz
203 MHz
210
K10 K10
Prøvekanal
Prøvekanal
1
1
217
K11 K11
Prøvekanal
Prøvekanal
2
2
224
K12 K12
Infokanalen
Infokanalen
Midlertidig
Midlertidig
SD SD
DR K,DR
Kulturkanalen
K, Kulturkanalen
SD SD
DR Ramasjang,
DR Ramasjang,
for børn
for børn
SD SD
DR Update,
DR Update,
Nyheder
Nyheder
/ Tegnsprog
/ Tegnsprog
SD SD
DR Synstolkning
DR Synstolkning
SD SD
TV 2 FYN+
TV 2 FYN+
og fynsk
og fynsk
lokal TV
lokal TV
SD SD
Das Erste,
Das Erste,
Tyskland
Tyskland
SD SD
RTL, RTL,
Tyskland
Tyskland
SD SD
NRK NRK
1, Norge
1, Norge
SD SD
TV5 Europe,
TV5 Europe,
Fransk
Fransk
SD SD
RAI Uno,
RAI Uno,
Italien
Italien
SD SD
TVE, TVE,
Spanien
Spanien
M4 M4
Folketingskanalen
Folketingskanalen
HD HD
DR HD
DR HD
HD HD
ZDF HD
ZDF HD
Das Erste
Das Erste
HD HD
HD HD
HD HD
AnixeAnixe
HD HD
Eins Festival
Eins Festival
HD HD
HD HD
HD HD
AstraAstra
Promo
Promo
HD HD
SVT1SVT1
HD HD
HD HD

AnalogAnalog

LCN LCN
KnapKnap
MHz
82 82
161
80 80
168
2
2
175
7
7
182
1
1
189
70 70
196
8
8
203
48 48
210
49 49
217
224
8
8
10 10
32 32
13 13
46 46
12 12
71 71
72 72
81 81
84 84
85 85
86 86
47 47
11 11
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95

DigitalDigital

Månedsprisen er inkl. COPY-DAN. Og inkl. kontingent og betalingskanaler med moms.
Forbehold for ændringer! Se Infokanalem, 20+3 MHz, inden du indsender dit pakkeskiftskort.
SD
HD
M4

Pakke
Pakke
3 4 3 4

NB! Se
NB!
Infokanalen
Se Infokanalen
for evt.
forændringer.
evt. ændringer.

SD
MPEG2,
MPEG2,
Standard
Standard
Definition
Definition
= SD = SD
HD
MPEG4,
MPEG4,
High Definition
High Definition
= HD = HD
M4
MPEG4,
MPEG4,
Standard
Standard
Definition
Definition
= SD = SD

Digitale
Digitale
XTRA-kanaler:
XTRA-kanaler:
Kræver
Kræver
DVB-C
DVB-C

MHz
KanalKanal Pakke
Pakke
4 • 4
390.• 390./ md./ md.
759
K57 K57
TV 2 Sport
TV 2 Sport
799
K62 K62
TV 2 NEWS
TV 2 NEWS
807
K63 K63
Disney
Disney
Playhouse
Playhouse
815
K64 K64
BBC WORLD
BBC WORLD
England
England
823
K65 K65
Disney
Disney
XD XD
831
K66 K66
CanalCanal
9
9
839
K67 K67
Disney
Disney
Channel
Channel
847
K68 K68
DK 4,DK
Danmark
4, Danmark
Dantoto,
Dantoto,
Hestesport
Hestesport
SD SD
52
17
36
45
35
9
34
22
53

MHz
759
799
807
815
823
831
839
847

52
17
36
45
35
9
34
22
53

MHz
KanalKanal Pakke
Pakke
3 • 3
298.• 298./ md./ md.
471
K21 K21
TV 2 Film
TV 2 Film
479
K22 K22
Discovery,
Discovery,
Danmark
Danmark
487
K23 K23
Discovery
Discovery
Science
Science
495
K24 K24
Discovery
Discovery
WorldWorld
503
K25 K25
Discovery
Discovery
TravelTravel
511
K26 K26
National
National
Geographic
Geographic
/ CNBC
/ CNBC
519
K27 K27
Animal
Animal
PlanetPlanet
559
K32 K32
Pro 7,Pro
Tyskland
7, Tyskland
567
K33 K33
SAT 1,
SAT
Tyskland
1, Tyskland
575
K34 K34
583
K35 K35
Egen Egen
boks boks
591
K36 K36
Egen Egen
boks boks
631
K41 K41
Cartoon
Cartoon
/ TCM,
/ TCM,
Film Film
639
K42 K42
MTV, MTV,
Danmark
Danmark
647
K43 K43
Viva,Viva,
Musik
Musik
Tyskland
Tyskland
655
K44 K44
Sverige
Sverige
1
1
663
K45 K45
KanalKanal
4, Danmark
4, Danmark
671
K46 K46
KanalKanal
5, Danmark
5, Danmark
679
K47 K47
TV 2 Zulu
TV 2 Zulu
687
K48 K48
TV 2 Charlie
TV 2 Charlie
695
K49 K49
ViasatViasat
Explorer/Spice
Explorer/Spice
703
K50 K50
Nature/Crime/Playboy
Nature/Crime/Playboy
711
K51 K51
ViasatViasat
History
History
719
K52 K52
Eurosport
Eurosport
2, Engelsk
2, Engelsk
727
K53 K53
Eurosport,
Eurosport,
DanskDansk
HD HD
TV 2 TV
Film
2 Film
HD HD
KanalKanal
5 HD5 HD
HD HD

AnalogAnalog

LCN LCN
KnapKnap
MHz
16 16
471
23 23
479
24 24
487
25 25
495
26 26
503
27 27
511
28 28
519
75 75
559
74 74
567
21 21
575
583
591
33 33
631
41 41
639
42 42
647
83 83
655
4
4
663
5
5
671
14 14
679
15 15
687
29 29
695
30 30
703
31 31
711
51 51
719
50 50
727
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Pakke
Pakke
1 2 1
3 2
4 3 4

Glenten TV Guide, 1. april 2010
NB! Vejledning til medlemmer:

En del kanaler er flyttet plads, pga. nye kanaler, og flere digitale i pakke 1. Desværre, men efter
medlemmernes ønske. Det er kun nødvendigt, at søge igen analogt, hvis man savner nogle programmer.
Mange forhandlere gør det for 350.- (Efter 5. april). Ser man tv digitalt SKAL der søges igen efter 5. april 2010.

Á la carte TV
Vælg selv supplement til din TV pakke

TV 2 Zulu, Charlie,
Film, NEWS
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 2 Film
TV 2 NEWS

Tyrkisk pakke

80,50,40,30,50,-

Arabisk pakke

Canal + Film
Canal + Sport
Canal + Film & Sport
TV1000 Film
Viasat Golf
HustlerTV 24/7

Sprogpakke 3

atv avrupa

Al Jazeera

V Polonia

EURO D

Dubai TV

RUS1, Russisk

EURO STAR

IQRAA
- Arabesque

ERTSAT, Græsk

S avrupa
TRT-INT
HABER
TURK

KR. 80,- PR. MD.

MBC

179,199,219,179,49,100,-

OBN, bosnisk

ESC

NTV Hayat,
Bosnien/Hercegovinia

Extra

HRT-TV, kroatisk

Extra

Cro Music Channel
Ary One World, pakistansk
RTS 1, Serbisk

NYT: GlentenFILM til din computer: glenten.dk
Kanalpriser er pr. måned. Boksen som skal anvendes til á la carte programmerne skal købes
for kr. 890.- Den modtager samtidig også Det Digitale Spejl. Pakkerne opkræves forud og kvartalsvis.
(Eks. De etniske pakker 3 x 80 = 240.-). Boksen kan afhentes på Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C.
Husk sygesikringsbevis. Åbningstider: Mandag - onsdag, kl. 12 - 13, Torsdag, kl. 15 - 17

Digitale TV frekvenser
Ser du tv digitalt, skal du efter d. 1. april søge kanalerne.
Netværksfrekvens 434 MHz, QAM 64, Symbolrate 6875.
Frekvens/QAM. Symbolrate: alle = 6875, Netværks ID = 1
Pakke 1:
Pakke 2:
Pakke 3:
Pakke 4:

370+378+434+442/64 & 138+146+154/256
244/256
530+538+546+554/64 & 602+610/256
770+778+786/64

Af Steen Nicolaisen

Digital TV. Indstilling af Det Digitale Spejl
Det Digitale Spejl og de nye tv kanaler kræver en digital DVB-C modtager, enten indbygget i tv'et eller som løs boks.
Har modtageren også MPEG4 kan den modtge de meget flotte HD kanaler. Nye tv skal indeholde DVB-C MPEG4
Se Infokanalen på 203 MHz om der er opdateringer. Har du problemer med at finde alle programmerne,
ring IKKE til os, spørg din forhandler om yderligere info. Vi kender desværre ikke alle modellerne.
Se evt. også diskutioner på forum.glenten.dk
Sony:
Tryk MENU - Vælg indstillinger - Vælg værktøjskassen - Vælg Digital opsætning - Vælg gaffelnøglen/Digital programindstilling - Vælg Aut. programindstilling - Vil du... Ja - Kabel TV - Scanningstype: Hurtig scanning, Frekvens: 434.000
MHz, Netværks-ID: Auto, Symbolrate: Auto, Tjenestetype: Alle programmer - START. Er programrækkefølgen ikke
DR1, TV 2 mv. Nulstil tv og søg igen.
Samsung
Tryk MENU - Vælg parabolsymbolet. Nyere og opdaterede Samsungmodeller fra model 6 og opefter kan søge automatisk med 434 MHz, QAM 64, Symbolrate 6875, Netværks ID = 1. Modellerne 7 og opefter sorterer også kanalerne
rigtigt, vha. LCN, Logisk Kanal Nummer.
Ved ældre tv vælg land. Vælg Finsk. Vælg Lyd. Vælg sprog: Danish. (Efter landområde er valgt til Finsk, kan alle menu
funktionerne stilles til Dansk.) Spørges efter netværksid, er den 001. Samsung QAM-indstilling: Vælg parabolsymbol
- Vælg Manuel lagring - Vælg Digital Kanal. Vælg Kabel - Enter - Åben - Indtast Frekvens + Modulation + Symbolrate
- Vælg Åben (Her søger den (Ses på skærm)) - Vælg Manuel lagring. OK - Gå til Samsung QAM-indstilling:,
og gentag for alle frekvenser.
Triax HD
Få din boks opdateret til software version 2.2 (triax.dk) Efter genstart vælg Netværks ID = 1
Philips
Afhængig af model. Hvis tvivl, kontakt venligst tv forhandler. IKKE din antenneforening. Benyt dig af den automatiske
kanalinstallation, som overskriver alle de eksisterende kanaler. Søgeindstillingerne får du frem ved at trykke på den gule
knap, når du har valgt land for den automatiske installation.
Symbol Rate Mode: Manual - Symbol Rate: 6875 - Frequency Scan: Quick Scan - Network Frequency Mode:
Manual - Network Frequency: 434.00 - Analog Channels: No
LG
Tryk på Menu-knappen. - Vælg KONFIG. og tryk OK - Vælg Auto. indstilling og tryk OK - Vælg Kabel og tryk OK
- Skriv Frekens: 434000, Symbolrate: 6875, Modulering: 64 QAM, Netværks-id: 00001, vælg OK og tryk OK
- Vælg Start og tryk OK
Panasonic
Tryk på Menu-knappen - Vælg Indstillinger, DVB-C - Indtast frekvenserne (f.eks. først 378.00) en ad gangen, og tryk OK.
Husk! Antennekablet fra vægstikket til boksen eller tv'et skal være et dobbeltskærmet HF-tæt antennekabel, og ikke
med stik med plastickappe, der kan tages af. Se side 13. Er der kanaler, der har været sorte i længere tid, kan du søge
dem igen. Tit er det en god idé at slette alle indstillinger først. (Factory Reset / Nulstilling). Evt. tidligere Favoritindstillinger vil blive slettet. Se herover, eller få din tv-leverandør til at vise dig, og skriv det ned, hvordan du indstiller dit tv
eller boks - digitalt. Det får du brug for, nu og da. Se også Infokanalen på 203 MHz.
Nyeste TV Guide: glenten.dk/guide.pdf
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Radioprogram

     

Knap

MHz

Radioprogram

87.60

DR P1

97.80

Hit Radio FFH

88.20

DR P4 FYN

98.60

Norge P4

88.70

DR P2 Musik

99.10

Absolute Radio

89.30

OSR /UFM / Radio 3

89.80

DR P3

99.70

Radio 100 FM

90.40

Fyns Total Radio

100.00

Radio Swiss Jazz

91,10

SR P4 Sverige

100.30

BBC Radio 1

91.40

Radio Energy (NRJ)

101.40

RTL Radio

92,30

NRJ France

103.30

N-Joy

93.00

Nostalgie la légende

104.20

Radio 3

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

Odense Kanalen

105.30

France Culture

93.70

NDR 1

105.60

Nova FM

94.40

NDR 2

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

95.00

NDR Kultur

107.00

Polskie Radio Jedynka

95.50

DR Klassisk

107.40

BBC Radio 3

96.10

Deutschlandfunk, DLF

107.80

BBC World Service

97.40

Klassisk Radio, Tysk

99.40 Radio Midtfyn/Radio 2000

NYhed: Svensk Radio P4
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kan behandles ens. Som det første,
skelner vi mellem om man er ejer af
sin antennetilslutning eller bor til leje
hos ejeren af antennetilslutningen,
derefter er der en detaljeret liste
over forhold og aftaletyper som gør
sig gældende.

Glentevejs Antennelaug er flyttet til
nye dejlig lokaler på Vagtelvej 1-3
midt i Odense C. Det er vi ansatte rig
tig glade for, idet det giver os væsent
lig bedre arbejdsvilkår.
Vi har ca. 28.000 medlemmer som
vi skal servicere og vi bliver stadig
flere. Dette fører til, at vi hele tiden
får mere og mere travlt. Selv om vi
får flere og flere medlemmer er vores
vision fortsat, at yde den bedst mu
lige service, så billigt som muligt.
Hele denne vinter har vi lavet en del
ændringer i vores administration ved
bl.a. rationalisering af arbejdspro
cesser, omrokering af personalets
arbejdsfunktioner og nye tiltag, der
gør arbejdsbyrden lidt mindre såsom
f.eks. nye telefontider og et tættere
samarbejde med PBS vedrørende
udsendelse af fakturaer. Desuden vil
vi fremover stramme op om fristerne
for at melde pakkeskift, ønske bero,
betaling samt flyttemeddelelser. Alt
dette gør vi for at skabe en bedre
og mindre stressende arbejdsplads
for det personale, som er ansat på
nuværende tidspunkt. Dagligt ople
ver vi, at vi ikke tydeligt får informe
ret og delagtiggjort medlemmer om
hvordan det er at være medlem af
Glentevejs Antennelaug, samt hvilke
forpligtigelser og muligheder hvert
enkelt medlem har. Vi udsendte en
lille ABC folder sammen med bladet,
der udkom i efteråret, hvori der er en
del information. Det kan være ufor
ståeligt og kompliceret at navigere i
vores forening for dem, som kigger
udefra og det med god grund. Vi har
så mange medlemmer, hvor alle ikke

20

>> Overdragelse
På de adresser som Glentevejs
Antennelaug dækker, er det med
lemmet som i første omgang køber
en kabelinstallation til boligen (fra
standeren og ind til boligen). Denne
installation betragtes som en slags
værdigenstand som kan videresæl
ges til ny ejer. I forbindelse med bo
ligsalg indgår antennetilslutning som
oftest i købet. En ”brugt” antenne
tilslutning videresælges til ny ejer til
den pris som parterne selv indgår.
Det som er afgørende er, at admi
nistrationen skriftligt får besked om
ejerskiftet. Vi har et specifikt kort til
dette, eller man kan skrive en mail.
Fremadrettet er det vigtigt, at man
får overdraget sin tilslutning i god tid
inden kvartalsregningen sendes ud.
Således får man ikke rykkergebyr
tillagt. Samtidig med kan man nå at
sætte sin tilslutning i bero i tilfælde af,
at man ikke kender en ny ejer. Man
kan ikke overdrage en kabeltilslut
ning, som er i restance førend denne
er betalt. Lejere kan ikke overdrage,
medmindre de selv ejer tilslutningen.
Sker et ejerskifte midt i et kvartal af
regnes der selv imellem parterne for
pakken og medlemskontingent.
>> Pakkeskift
Der er 4 forskellige pakker at vælge
imellem. Hvert efterår er der en af
stemning for medlemmerne om, hvilke programmer som ønskes i pak
kerne, derefter stemmes der om dét,
på generalforsamlingen i februar.
Ændringerne træder altid i kraft pr.
1. april det pågældende år. Den
pakke som det enkelte medlem har
bestemmes af et filter placeret i en
tv-stander. Således hedder det sig;
”man flytter ind til den pakke, som er
på adressen, og man fraflytter sam
me”. Administrationen kan ikke bare
trykke på en knap, men skal give vo

GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug 1/2010

Af Marianne Larsen

res teknikere besked om at køre ud
på adressen for at skifte filteret. Der
for koster et pakkeskift 300 kr., som
udelukkende går til deres løn, kørsel,
forsikringer og materialer. Vi udfører
pakkeskift med en måneds varsel op
til et nyt kvartal. F.eks. ønsker man
pakkeskift pr. 1. juli, skal man senest
den 1. juni have givet os besked.
Der er forskellige måder, at man kan
melde pakkeskift på, den nemmeste
måde for os, er via vores hjemmeside
www.glenten.dk hvor der ligger en
formular. Der får du også straks en
kvittering på dit pakkeskift. Man kan
også bruge slippen fra dette blad eller
ringe til os. Hvis man ikke har adgang
til Internettet og vil sende slippen pr.
post skal man være opmærksom på,
at gøre det i god tid. Man kan derfor
ikke skifte midt i et kvartal. Heller ikke
hvis man tilflytter midt i et kvartal.
Fremover kommer administrationen til
at være konsekvente med overhold
elsen af rettidigt, at melde ønske om
pakkeskift.
>> Søgning af kanalerne
Som tidligere nævnt, er der hvert år
den 1. april ændringer i pakkerne,
dette medfører at kanalerne bliver
rokeret rundt, fra vores hovedstation.
Derfor skal den enkelte selv sørge for
at søge de nye frekvenser. Vi har ikke
én ansat som kan dette men henviser
til en tv og radio-forretning hvis man
ikke selv kan dette via indstillingerne på fjernsynet. Det samme gør
sig gældende når man flytter ind i ny
bolig hvor vi dækker, ja så skal der
også en automatisk kanalsøgning
til. Se evt. listen side 30 i dette blad,
over de forretninger, som man kan
henvende sig hos.
>> Bero
”At sætte i bero” betyder, at vi sender
en tekniker ud på adressen, hvor han
lukker for signalet i standeren, til den
som har ønsket bero. Bero betragtes
som at man er hvilende medlem. Når
kabelnettet bliver sat i bero, kan man
ikke modtage tv, radio, IP-telefoni
eller Internet. Man kan have sin tilslut
ning i bero lige så længe, som man
ønsker. Det vigtige er, at det er ejeren
af antennetilslutningen, som skriftligt
skal melde bero til administrationen.

Vi sætter i bero med en måneds skrift
lig varsel op til et nyt kvartal f.eks. hvis
du ønsker bero pr. 1. juli skal vi senest
have besked den 1. juni. Man kan ikke
sætte i bero midt i et kvartal. Den nem
meste måde at melde bero på er via en
mail; info@gal-odense.dk. En anten
netilslutning som er i bero ejes fortsat
og kan kun åbnes af ejeren eller når
ejeren har overdraget den til ny ejer.
Det koster ikke noget at sætte i bero.
I fremtiden vil administration være konsekvente med at tidsfristen overholdes.
>> Genåbning
En tilslutning kan enten være i bero
eller være restancelukket. For at en
åbning af signalet skal kunne finde
sted, skal ejerskabet være på plads
og pakkevalg skal meldes til admi
nistrationen. Det koster 595 kr. at få
genåbnet signalet. Hvis man har en
restance skal denne også betales
først. Kontakt os, enten pr. telefon
eller via mail og få tilsendt et giro på
åbningsgebyret. Du kan også indbe
tale ved personlig fremmøde i vores
åbningstid. Glentevejs Antennelaug
skal have pengene på kontoen før
end vi sender vores teknikere ud på
adressen. Når vores teknikere har fået
opgaven i hånden, tager det normalt
max. 4 dage inden at signalet er gen
åbnet (weekenden tæller ikke med).
Du vil derefter modtage en faktura for
det resterende kvartal.
>> Faktura
Vores medlemmer bliver opkrævet en
gang pr. kvartal. Enten opkræves man
direkte af os eller via sin udlejer. Nogle
betaler pakke 1 over huslejen og dif
ferencen til en anden pakke til os. Vi
er en forening og personalemæssigt
er vi få, derfor faktureres der kun pr.
kvartal og ikke månedsvis. Man kan
derfor ikke få sin regning opdelt. Pr.
1. april 2010 er det PBS som skal
udsende fakturaerne til de medlem
mer som ikke har tilmeldt sig PBS
ordningen, dette betyder at vi i admi
nistrationen er konsekvente i forhold
til at vores medlemmer overholder de
tidsfrister som er sat. Dette har især
stor betydning for til og fraflytninger.
Vi opfordrer til at flest muligt tilmelder
sig PBS og husker at afmelde denne
ved fraflytning. Hvis man ikke selv afmelder sin PBS og vi er ikke vidende
om fraflytningen, hæfter man selv for
de beløb, der efterfølgende bliver
trukket på ens konto.

Det skal også lige nævnes, at det for
administrationen er en belastning når
medlemmer afviser en betaling. Det
tærer meget på vores ressourcer som
vi kunne have brugt andetsteds. Des
uden kan det nævnes at Glentevejs
Antennelaug bliver opkrævet af Copy
dan og programudbyderne, således
er vi afhængige af medlemmerne
betaler rettidigt.
>> Flytning
Når du flytter, er der flere faktorer
som gør sig gældende. Som tidligere
nævnt, er du ejer, så har du enten
mulighed for at overdrage eller sætte
i bero, hvor vi skal da have det skrift
ligt fra dig. Bor du derimod til leje og
flytter skal du melde dette til os eller
bede din udlejer om at melde det til
os (dette er vedkommendes ansvar)
Flytter du midt i et kvartal skal du og
din udlejer ordne et evt. økonomisk
mellemværende jer imellem. Dette er
et spørgsmål om ressourcer fra vores
side idet vi kun udsender fakturaer en
gang pr. kvartal.
>> Er du privat udlejer
Som udlejer og ejer af tilslutningerne i
dine ejendomme, har du mulighed for
at lave forskellige aftaler. Enten kan du
vælge selv at stå for opkrævningen,
pakkeskift m.v. eller du kan vælge at
lejerne selv står for betalingen og pak
keskift. Hvis du vælger at det er lejer
ne som skal stå for det, har du forplig
tigelse til at melde til og fraflytninger
til os i god tid samt hvis lejerskiftet
sker midt i et kvartal, at ordne det
økonomiske mellemværende. Hvis
der er tomgang i et lejemål hæfter du
for fakturaen i den periode. Ved vores
faktureringsprocedure hænder det
ofte, at vi får returpost hvor
Post Danmark kvitterer
for at beboeren er
ukendt på adressen, vores pro
cedure er, at
vi derefter
sender fak
turaen til dig
som udlejer
og du hæfter
for denne. I
samme om
bæring ændrer
vi leveringen af
fakturaen til ud
lejers adresse
indtil udlejeren

henvender sig. Vedrørende restance
lukning vil ejer som regel altid få tele
fonisk besked, derfor er det vigtig at
vi kender telefonnumre. Skriv gerne
en mail til os i god tid når der er til og
fraflytninger.
>> Restancelukning
En faktura bliver sendt ud kvartalsvis,
bliver denne ikke betalt vil man mod
tage en påmindelse med et gebyr på
75 kr. Bliver denne heller ikke betalt
udsender vi igen en påmindelse med
endnu et gebyr på 75 kr. og et varsel
om at kabeltilslutningen bliver lukket
uden yderligere varsel hvis der ikke
betales inden fristen. Restancer tager
rigtig meget af administrationens res
sourcer således opfordrer vi i stedet
vores medlemmer som er i bekneb til
at kontakte os hvorefter vi finder en
løsning.
>> Signalforstyrrelse
Dagligt får vi mange henvendelser
om at der ikke er noget signal eller
der er ”sne” på kanalerne. Hvis man
har lavet den berømte automatiske
kanalsøgning, har forhørt sig hos
naboerne om de har samme problem,
ja så ringer man til vores serviceleve
randør Canal digital på tlf. 70 13 19 19
dog er det således, at hvis man tilhø
rer Østparkens Antennelaug eller det
tidligere Tarup og Kolibri Antennelaug
så ringer man til Stofa. Vores service
leverandører vil kunne informere om
det drejer sig om en midlertidig afbrydelse eller lokalt hos dig. Nogle gange
kan én kanal forsvinde og så drejer
det sig om at de som leverer kanalen
har problemer med at sende kanalen
videre til os. Dette er at betragte som
en midlertidig afbrydelse.

fortsættes på side 22 ...
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>> Internet
Det er sådan, at Glentevejs Antennelaug kun leverer
Internet til Østparkens Antennelaug, det tidligere Tarup
og Kolibri Antennelaug. Alle andre medlemmer skal hen
vende sig hos Canal Digital på tlf. 70 13 19 19. Vi har intet
at gøre med Internet som leveres af Canal Digital. Man
kan heller ikke levere modem og tilbehør tilbage hos os
på Vagtelvej 1, men kun ringe til dem på nævnte num
mer og få vejledning der. Support til vores Internetkunder
i Østparkens Antennelaug, det tidligere Tarup og Kolibri
Antennelaug kan ske på tlf. nr. 32 23 01 12.

>> Misforståelser
Man opsiger ikke sit abonnement, men sætter det enten i
bero, overdrager eller meddeler flytning.

>> Nytilslutninger
Glentevejs Antennelaug dækker rigtig mange steder i
Odense. Mange af stederne er der ikke installeret kabel
føring fra standeren og ind til boligen. Derfor kan du kon
takte os pr. telefon eller via mail og få oplyst om der er en
tilslutning på din adresse eller om det er muligt at få det.
Når det er konstateret kontaktes Canal Digital som udfø
rer alt arbejdet vedrørende installationen samt åbningen
af signalet i den pakke du har valgt. Når så dette arbejde
er fuldført får vi en tilbagemelding om oprettelsen af
installationen på adressen og alt vedrørende tv og radio
kører derefter via os.

Vi kan aldrig komme igennem på telefonen. Jo det er kor
rekt, hvis man ringer i den første time af vores telefontid,
så er vores linjer rødglødende, men har man tålmodighed
til at vente, kommer man som regel igennem ret hurtigt.

>> Det digitale spejl
Det her med det digitale signal, kan nogle gange være
kompliceret at forstå. Kort fortalt er det fremtiden og
indtil at alle har fået nyt tv med indbygget DVB-C tuner
udsender Glentevejs Antennelaug signalet analogt (som
vi altid har gjort). Hvis man ønsker at se vores kanaler
digitalt som betyder at man får et bedre billede samt flere
kanaler gratis så kræver det at man som tidligere nævnt
har et nyt tv med indbygget DVB-C tuner. Har man ikke et
nyt tv kan man hos os købe en boks til 250 kr. og dermed
modtage kanalerne digitalt. De nye kanaler DR udsender,
sendes kun digitalt.

s

Jeg ønsker at flytte min pakke, nej pakken er på adressen
og kan kun skiftes ved pakkeskift. Man flytter ind til den
pakke, som er på den nye adresse og kan efterfølgende
ønske pakkeskift som foreskrevet.
Vi flytter rundt på kanalerne som det passer os, nej kun en
gang om året pr. 01.04.10 og kun den dag.

Vi ringer aldrig tilbage. Alle medarbejdere som har fået
besked om at ringe til et medlem, gør det så hurtigt de
kan. Vi har i lang tid som nævnt, været arbejdsbebyrdet
så et sådant opkald kan sagtens finde sted nogle dage
senere. Får vi ikke kontakt, ringer vi gerne et par gange til.
Vi vil bare tjene penge, nej vi er ansat af bestyrelsen, som
står til ansvar for Generalforsamlingen, altså jer medlemmer.
>> vi ser det sådan
Den teknologiske verden er inde i en rivende udvikling,
hvor vi hele tiden skal være omstillingsparate. Der kom
mer hele tiden nye elementer og tiltag som vi skal lære
at kende og integrere, således at vi kan give den bedst
mulige information og service. Vi er i øjeblikket i en pro
ces, hvor vi er i gang med at optimere vores systemer
og arbejdsgange således at vi kan være med i forreste
række. Denne proces er ikke fuldendt natten over, men
er en proces som vi kan forvente er under udvikling hele
tiden, og hvor intet fremover er stationært, men i stadig
forandring.

s os!

o
ådan er det h

"Vi opfordrer til at flest muligt tilmelder sig PBS og husker
at afmelde denne ved fraflytning. Hvis man ikke selv
afmelder sin PBS og vi er ikke vidende om fraflytningen,
hæfter man selv for det der er trukket på ens konto."
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vi er i
forårshumør!
Få første måned gratis
Og gratis installation!!
Gælder:
Medlemmerne i det tidligere Tarup, Kolibri og Østparkens Antennelaug
Bestil Internet NU! Vi hjælper dig med installation af kabelmodem og tilslutning til din PC.
Derudover får du hjælp til opsætning af mail osv.
Peter kører ikke, før det virker.
Tilbuddet gælder indtil juni 2010
2/1 Mbit til 130 kr. pr. mdr.
4/1 Mbit til 180 kr. pr. mdr.
8/1 Mbit til 250 kr. pr. mdr.
Mød op på vores kontor på Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C og tilmeld dig.
Du får kabelmodem og tilbehør med dig hjem med det samme!
Gælder kun nye Internetkunder i de nævnte områder

KLIP UD OG GEM!

klip her

... ELLER

Priser gældende indtil 1. april 2011  
Kuponen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver
Jeg ønsker fremover at modtage følgende pakke.

(med forbehold for ændringer)

Indsend senest 1/3, 1/6, 1/9 eller 1/12 til skift en måned senere.

S e e v t . æ n d r inger
p å I n f o k a n a l e n,
203 MHz

Sendes senest en måned før kvartalskift

KUPON TIL PAKKESKIFT 2010<<

hent kuponen
t i l p a k k e s k i f t på
w w w. g l e n t e n.dk.
Du kan skifte pakke
m e d 1 m d r. v arsel
o p t i l e t k v a r tal.

Pakke 1 - kr. 252,- pr. kvart.

Pakke 3 - kr. 894,- pr. kvart.

Pakke 2 - kr. 480,- pr. kvart.

Pakke 4 - kr. 1.170,- pr. kvart.
Pris for pakkeskift kr. 300,-

Navn:
fornavn

efternavn

gade

husnr.

postnr.

fastnet

mobil

arbejde

dato

underskrift

Adresse:
Telefon:

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift
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Postboks 174, 5100 Odense C

Glentevejs Antennelaug
+ + + 15922 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

hent kupon e n
til pakkesk i f t p å
www.glent e n . d k .
Du kan skifte pakke
med 1 mdr. v a r s e l
op til et kv a r t a l .
Se evt. æn d r i n g e r
på Infokana l e n ,
203 MHz.

A n a logt T V,
sn a rt e n sa g a blo t?
Af Peter Olsen

>> BAGGRUND:
I Danmark begyndte man at udsende tv i starten af halvtredserne. Dengang og
mange år fremover blev signalerne distribueret og udsendt analogt. Det har altid
været en udfordring at sende analogt tv over lange strækninger - i hvert fald indtil
man startede på tv-distribution via satellitter. Er transmissionsvejen og udstyret
af dårlig kvalitet, vil det give sig udslag i udflydende og uskarpe billeder. Dette
førte til, at man i midten af halvfemserne begyndte at udvikle teknikker, så man
kunne distribuere tv uden kvalitetstab som ved analog distribution. Dette blev til
DVB, Digital Video Broadcast. Digitaliseringen betyder, at signalkvaliteten altid
vil være den samme uanset hvor, man er i kabeltvanlægget. En yderligere fordel
ved DVB er, at man på en analog kanals plads kan udsende op til 8 forskellige
digitale programmer samtidig. Dette giver store fordele i en tid, hvor der kommer
stadig flere og flere kanaler. Alene i et anlæg som GAL's vil der uden problemer
kunne distribueres 5-600 programmer.
>> STATUS:
GAL har i snart 10 år modtaget de fleste tv-programmer digitalt. Dette skyldes,
at satellitdistributørerne lynhurtigt fandt ud af, at der var en væsentlig bespa
relse i forhold til analog teknik, da man kunne udsende en del flere program
mer på den samme transponderplads. Som et af de første kabelanlæg i landet
begyndte GAL at udsende alle programmer digitalt i løbet af 2006. Dengang
var der ingen eller i hvert fald ganske få bokse og tv, der kunne modtage DVB.
Først i starten af 2008 gik der hul på bylden, og nu ved starten af 2009 har de
allerfleste tv i handelen både DVB-C og MPEG4, som er nødvendigt for at se
HD-kanaler. Mit forsigtige gæt er, at der blandt GAL's husstande er 75%, som
har tv eller en boks med DVB-C. Alene vort kontor har det sidste års tid solgt
ca. 4.000 bokse.
>> FREMTIDEN?
Der er ingen tvivl om, at der det sidste års tid er blevet solgt uanede mængder af
fladskærme. Sideløbende, som følge af finanskrisen, er priserne nærmest raslet
ned. I dag er det muligt, at få et 32” tv , der kan alt, hvad man kan forlange af et
tv i de næste 5-6 år for under 3.000 kr.
Som det er nu, har GAL 4 analoge pakker med de ulemper, det medfører hvad
angår manuelle pakkeskift i standere i gaden osv. Min egen personlige holdning
vil være, at vi om 1 eller max 2 år, vil have en pakkestruktur, hvor der vi være en
analog/digital pakke 1 med de 15 vigtigste programmer og stor digital pakke 2
med måske 50-60 programmer. Udover disse 2 pakker vil der blive mulighed
for en vifte af tilkøbsprogrammer. Denne løsning vil samtidig give mulighed og
plads til div. nye tjenester som video on demand osv. Om 3-4 år, højest, vil det
nok være slut med analogt tv. Det vil så være ca. 5 år efter, at dem uden kabeltv
mistede det analoge signal.
GAL's ønske og mål er, at man som udgangspunkt skal kunne købe alle
betalingsprogrammer a´la carte i fremtiden. Dog er der nogle, som stritter meget
imod, og det er programselskaberne, som udmærket ved, at de så vil have færre
seere, da man så skal foretage et tilvalg af det ønskede program. Det eneste
selskab, som rent faktisk har set lyset, er TV 2 med deres 4 betalingskanaler.
Dem kan man allerede nu købe enkeltvis. Hvis og når fremtiden ender med frit
valg på alle hylder, skal man dog ikke regne med, at det bliver billigere at se tv.
Priserne på de enkelte programmer vil blot stige.
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Steen Nicolaisen

fa god lyd til tv et

De fleste fladskærme har et flot billede!
- Hvorfor så ikke også en god lyd.
Vi går typisk meget op i et flot billede, men
den gode lyd følger ikke automatisk med.
Nogle tv har hele lydområdet med, bl.a.
B&O, som gør meget ud af lyden.
Der er naturligvis en god forklaring på
det. Alle tv har indbygget et sæt stereohøjttalere. Det er ikke godt nok til en god
oplevelse af en koncert, en actionfilm eller
en god fodboldkamp.
Hvis vi skal have god lyd, skal hele
frekvensspektret med. Lyden består af 3
frekvensområder. Diskant, mellemtoner
og bas. Den gode højttaler består af en
diskant højttaler, som ikke kræver et
kabinet bag sig. Mellemtone højttaleren
kræver et lille run bag sig, som nogle tv
kan opfylde, men bashøjttaleren kræver et
stort rum i kabinettet, og det er der jo ikke
i en fladskærm, så bassen mangler. Det lyder altså ikke godt. Vi hører tit en flad lyd,
uden de dybe toner.
Det er der råd for. På en billig måde. Det
er ikke en teori, jeg har selv installeret det,
og glæder mig over det hver dag.
Køb et pænt PC højttalersæt, som
består af 2 små stereo højttalere og en
basenhed, som diskret placeres på gulvet
bagved. Denne basenhed skal min. fylde,
som en skotøjsæske i omfang. Da det jo
er et consumerprodukt, findes det nemt til

500 - 1.000 kr. Jeg har en til 600.- og det er helt OK.
Dette højttalersystem, som indeholder forstærker til
enhederne, kan stå tændt hele tiden, eller man kan
sætte det til en USB strømskinne, som slukker sammen med tv'et. Det bliver ikke pillet ned hos mig. Dette
system bruges til hverdag til alle tv udsendelser, og sådan et burde man have som minimum.
Vil man have den helt store oplevelse, så kan man supplere med et sourround-anlæg med 2 stereohøjttalere,
en centerhøjttaler, en basenhe og 2 baghøjttalere.
Disse systemer starter fra 1.500 - 5.000 kr.

2.1 højtalersys

tem

Du kan tilmelde dig vha. din netbank, eller giv dit pengeinstitut
besked på at tilmelde dig.
Du skal oplyse dette om din antenneregning
PBS-nr.: 03237370
Deb.gr.nr.: 03352
Dit medlemsnummer (15 cifre)
Start med 2 nuller 00, efterfulgt af dit 13 cifferede medlemsnummer.
(Dobbeltcheck, at du har skrevet rigtigt.)
Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

Bellinge Antennelaug
Der er nu gået 40 år, siden en gruppe
beboere i Bellinge tog initiativet til, at
der i en del af byen blev oprettet et
fællesantenneanlæg. Baggrunden var
at sikre en bedre modtagelse af radioog fjernsyns-signaler og for at undgå,
at hvert enkelt parcelhus blev forsynet
med en antennemast.

Ved et møde på daværende Bellinge
Kro den 26. februar 1970 kunne en
selvbestaltet gruppe bestående af
Carl Helming, Poul Erik Jensen, Jør
gen Jensen, Jørgen Schou, Jørgen
Falck-Schmidt og Ole Kalnæs frem
lægge planerne for et fællesanten
neanlæg, der ud over FM radio og
dansk tv også kunne udsende de to
tyske tv kanaler. Der blev også gjort
forsøg med Svensk tv, men kvaliteten
af signalet var for ukonstant, så efter
en kort prøveperiode blev det opgivet.
Dette krævede, at der blev rejst
en 32 m høj antennemast, og at der
blev fundet en entreprenør, der kunne
udføre det praktiske arbejde med at
lægge kabler og opsætte de fornødne
forstærkere mm.
Med hensyn til masteplacering
blev der taget kontakt til kommune,
som anbefalede en opsætning ved
Gartner Anders Larsens drivhuse på
Lettebækvej – over for Q8.
Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet blev kontaktet, lige som
der blev søgt råd hos flere antenne
foreninger i Odenseområdet. Vi udbad
os tilbud fra to antennefirmaer, og
valgte tilbudet fra Fa. Eltek I/S Odense
som det mest fordelagtige.
Anlægget ville omfatte Åbakken,
Åløkken, Engsvinget, Lindholmvej
dele af Plovgårdsvej samt ”Sejerskov
husene” omkring Liljevej, og anlæg
get skulle kunne ibrugtages primo
oktober 1970. Prisen for tilslutningen
var pr. hus 755 kr. incl. stikledning,
som man dog selv skulle nedgrave.
Alle interesserede havde fået udleve
ret kontrakter, der i underskrevet stand
skulle være returneret senest 2. maj,
hvis alle tidsfrister skulle overholdes.
Den 19. maj blev der afholdt stiftende
generalforsamling på Bellinge Kro,
hvor 70 var mødt op.
Poul Erik Jensen bød velkommen,
og forsamlingen valgte Jørgen Jensen
til dirigent. Derefter orienterede P.E.
Jensen kort om arbejdet med opret

40 år

telsen og etableringen af antennefor
eningen. Installatør K.Bay Kastrup fra
fa. Eltek fortalte om anlæggets op
bygning, og hvilke komponenter, der
ville blive anvendt samt besvarede
spørgsmål af teknisk karakter. Jørgen
Jensen redegjorde for projektets øko
nomi, og de første udkast til love og
vedtægter blev fremlagt . Derefter gik
man over til valg af bestyrelse. Indvalgt
blev O.G. Hansen, C. Helming, Jørgen
Jensen, P.E. Jensen, Ole Kalnæs,
Niels Obling og J. Falck-Schmidt.
O. Kalnæs forelagde driftsbudget og
første års kontingent på 30 kr. for hele
1970 blev fastsat, i praksis blev det til
15 kr. for et halvt år.
Efter generalforsamlingen konstituerede den første bestyrelse i Bellinge
Antennelaug(BA) sig med Ole Kalnæs
som formand, Jørgen Jensen som
kasserer og P.E.Jensen blev sekretær.
Den valgte bestyrelse fik det næste
halve år nok at se til. Der blev afholdt
otte bestyrelsesmøder og en ekstra
ordinær generalforsamling, hvor for
eningens love blev vedtaget.

Samtidig med al den mødeaktivitet
blev der gjort et stort arbejde for at
få de udsendte kontrakter retur i un
derskrevet stand. Anlægget gav 229
husstande mulighed for at se kabel tv,
og 164 besluttede at sige ja, hvilket
svarede til 71%.

Der skulle også tales med en bank om
et lån i opstartfasen, og da Andels
banken dengang var den eneste bank
med filial i Bellinge, blev der rettet
henvendelse hertil. Men de forlangte
enten kaution af bestyrelsen eller soli
darisk ansvar, således at hvert enkelt
medlem i forhold til banken ville kom
me til at hæfte for laugets samlede
gæld. Forhandlingerne var på laugets
vegne ført af O.G.Hansen (advokat),
som sammen med den øvrige be
styrelse fandt tilbudet uacceptabelt.
Der blev derefter rettet henvendelse
til Dalum afdelingen af Den danske
Provinsbank der bevilligede det an
søgte lån. Den danske Provinsbank
er senere blevet Danske Bank, som i
dag er laugets bankforbindelse.

I 1972 blev BA leverandør af radio og
- tv signaler til AFLE, antenneforening
en for området omkring Flittig Lise
Vej/Elmegårdsvej. Det var vi, indtil vi
i 1989 nedlagde vores mast og blev
kunde hos daværende Fyns Telefon.
I løbet af halvfjerdserne var anlæg
get udbygget, så beboere i området
mellem Rosenvej og Brogårdsvej
havde mulighed for at tilslutte sig
anlægget. Senere er andre områder
kommet til, og BA omfatter i dag 338
husstande, hvoraf de 320 er medlem
mer (95%).
Anlægget er løbende blevet opgra
deret og tilslutningsbokse og forstær
kere udskiftet, så det anlæg, der i
starten leverede 3 tv kanaler nu sam
men med ny teknik gjorde det muligt i
80’erne at levere op mod 20 tv kana
ler. Alt sammen finansieret af kontin
gentbetalingen. Så det har aldrig væ
ret nødvendigt at bede medlemmerne
om ekstra indbetalinger til opgrade
ring og vedligeholdse af anlægget.
I slutningen af halvfemserne, hvor ud
budet af tv kanaler voksede, voksede
der også en vis uenighed op mellem
de to antenneforeninger. Efter at FT
overtog signalforsyningen, blev BA
forsynet med signaler gennem AFLE’s
anlæg. Dette indebar, at vi kun kunne
modtage de programmer, som var
valgt til udsendelse i AFLE’s anlæg. En
sammenlægning af foreningerne led
skibbrud, og da en manglende enig
hed, om hvilke tv programmer vi sam
men skulle levere, led samme skæbne,
begyndte vi i bestyrelsen at se på
andre muligheder for signalforsyning.
fortsættes på side 28 ...
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40 år

Bellinge
Antennelaug

fortsat

Det var her, at samarbejdet med
Glentevejs Antennelaug (GAL) tog sin
begyndelse. I slutningen af 2002 holdt
BA nogle møder med GAL's daværende
bestyrelse og Ole Eriksen. Vore mø
der resulterede i et tilbud fra GAL, der
i begyndelsen af 2003 blev behandlet
på en række bestyrelsesmøder samt
fremlagt på vor ordinære generalfor
samling til orientering og debat.
På en ekstraordinær generalfor
samling i maj 2003 blev samarbejdet
med GAL enstemmigt vedtaget.
Den kontrakt, der blev lavet de to
foreninger imellem, indebar, at BA
ville blive forsynet med signal fra GAL
via et nyt lyslederkabel. GAL ville om
bygge og opgradere anlægget, samt
sørge for service og vedligeholdelse.
BA’s bidrag var et fuldt medlemskab
af GAL i de 5 år kontrakten er løbende,
ligesom indtægter fra internettet den såkaldte kabelfee - i kontrakt
perioden tilfalder GAL. Vi valgte selv
at stå for administrationen bl.a. med
opkrævning af kontingent. For dette
arbejde modtager BA et årligt admini
strationsgebyr.
At der i de forgangne 40 år er sket
en stor udvikling, kan også ses på
”omsætningen”, i de årligt aflagte
regnskaber. Det første hele år – 1971opkrævede BA ca. 6.500 kr. i kontin
gent. I år runder vi 600.000 kr. og det
endda excl.moms.
I dag står BA med et fuldt moderne
antenneanlæg, som laugets medlem
mer er ejere af. Værdien af anlægget
er svær at opgøre; men skulle anlæg
get etableres i dag, ville omkostning
erne løbe op i flere millioner.
Her i jubilæumsåret udløber vor nu
værende kontrakt med GAL, så et
af de vigtigste emner for bestyrel
sen i årene fremover bliver så afgjort
”Bellinge Antennelaugs fremtid” i et
spændende marked, som bestyrel
sen glæder sig til.
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Tvisten opstod kort resumeret som en følge af, at de selvstæn
dige antennelaug, Tarup og Kolibri, blev indfusioneret i GAL,
hvorefter GAL selv leverede Internet til de nye medlemmer. CD
opponerede mod det, og mente man kontraktligt havde eneret
ten til at levere Internet til medlemmer af GAL – også nye med
lemmer. CD meddelte pressen, at man derfor havde indledt en
voldgiftssag mod GAL. Sammen med en sagkyndig advokat
forberedte GAL den kommende retssag, og endte slutteligt med
selv at indklage CD, der efter lang ventetid endnu ikke formelt
havde indledt voldgiftssagen.
Forberedelserne og processkrifterne har været tidskrævende,
både for advokaterne og for de personer fra administrationen og
bestyrelsen, som har haft at gøre med selve sagen.
Sagen blev forhandlet over 3 dage i starten af december 2009 af
voldgiftsretten og foregik i Købehavn med vidneførelser fra begge
parter. Den endelige kendelse blev afsagt den 14. januar 2010.
>> Sagens resume
GAL nedlagde følgende påstande:
1. C
 D skal anerkende, at GAL kan opsige Returvejsaftalen
(der ifølge Paraplyaftalen fra 2005 muligvis løb helt indtil 2019)
med 3 måneders varsel, eller et længere varsel fastsat af vold
giftsretten.
2. C
 D skal anerkende, at GAL kan anvende egen infrastruktur i
form af hovedstation, fiber- og coax kabler til levering af Inter
net- og tv signaler til Tarup og Kolibri.
3. C
 D skal anerkende, at CD ikke er berettiget til at anvende
GAL’s infrastruktur til levering at Internet til Antennelaug 70.
4. C
 D skal anerkende, at CD skal fremlægge en revisorpåtegnet
opgørelse over omsætningsafgiften på internetleverance, som
CD fra 2002 til 2008 har skullet betale til GAL.
CD nedlagde følgende påstande:
1. GAL skal anerkende, at CD har en generel eneret indtil udgangen af 2016 til, at tilslutte brugere, opkræve tilslutningsafgifter,
levere Internet og oppebære betaling herfor.
2. GAL skal betale 898.808 kr. med rentetillæg fra 20.3.2009 som
betaling for den mistede internetleverance til Tarup og Kolibri.
3. GAL skal anerkende, at kun CD fremover kan opkræve beta
ling for og levere Internet til Tarup og Kolibri.
>> Voldgiftsrettens kendelse
På selve dagen, hvor den mundtlige forhandling af sagen star
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voldgiftssagen
Retten har talt
I en artikel i et tidligere blad redegjorde jeg for
omstændighederne, der førte til voldgiftssagen mellem
Canal Digital (CD) og Glentevejs Antennelaug (GAL).
Af Hans-Jørn Pallesen

tede, erkendte CD, at Returvejsaftalen i hvert fald
skulle kunne opsiges til ophør ved udgangen af
2016. Voldgiftsretten gav derimod ikke GAL med
hold i, at Returvejsaftalen skal kunne opsiges til op
hør endnu tidligere.
- CD blev også frifundet for GAL’s påstand 4.
- GAL fik derimod fuldt medhold i påstandene 2 og 3.
- GAL blev også frifundet for samtlige de påstande,
CD havde nedlagt under sagen.
>> Rettens begrundelser
Foreningens størrelse og de store investeringer,
som sagen vedrører, betyder at GAL ikke som fore
ning anses som forbruger ved bedømmelsen af de
indgåede aftaler. Endvidere blev den daværende
bestyrelse rådgivet af såvel advokat som ingeniør
under forhandlingerne, der førte til Returvejsaftalen
Der er derfor ikke grundlag for at ændre uopsigel
sesperioden på Returvejsaftalen med tillæg.
Vedrørende GAL’s infrastruktur i form af hoved
station, fiberkabler og coaxkabler fastslår retten, at
GAL har ret til at anvende sin infrastruktur til selv at
levere Internet til Tarup og Kolibri og at CD ikke har
ret til at levere Internet til Antennelaug 70.
>> Konklusion
Sagens kerne, retten til selv at levere Internet og
tv signaler til nye medlemmer, har GAL vundet.
Hvilken betydning det vil få fremover må tiden vise.
Vi vandt den, med sandsynlighed fordi råderetten
hænger nøje sammen med investeringsgraden. Så
selv om CD i en længere periode stadig har eneret på
at levere Internet til medlemmer i det område, som
var dækket af GAL da Returvejsaftalen med tillæg
blev indgået, betyder det ikke, at CD dermed også
kan udelukke GAL fra selv at benytte hele sin infra
struktur til levering af Internet til nye medlemmer.
Det må betragtes som værende meget tilfredsstil
lende for foreningen.
Vi ved, at indtil februar 2006, da der skete en
hel bestyrelsesændring, var visionen, at forbed
ringer af infrastrukturen og investeringer i nye

teknologier, skulle finansieres, dels ved at kontingentet blev
hævet år for år, og dels ved yderligere egenfinansiering fra med
lemmerne.
I løbet af 2006 indså den ny bestyrelse, at den model var
uholdbar. Vi kunne ikke forlade os på den helt store solidaritet i
en forening af denne størrelse, og det ville være forventeligt, at
medlemmerne ville søge over til andre leverandører, fordi de må
ske kunne tilbyde noget billigere, men især fordi de kunne levere
de nyeste teknologier, som foreningen ikke selv havde råd til.
I tæt samarbejde med teknikerne i administrationen sadlede
vi om. Kontingentet, et af de højeste i landet, blev fastfrosset på
2006 niveau og vi moderniserede hovedstationen med det bedst
mulige tekniske udstyr, for at gøre foreningen attraktiv for nye
medlemmer. Sideløbende fortsatte vedligeholdelsen af infra
strukturen, for at kunne give alle medlemmer optimale signaler.
Foreningen skulle desuden gerne vokse sig større for derved
at skabe et endnu bedre økonomisk fundament for investeringer.
En anden nytænkning var en beslutning om, at vi selv ville stå
for Internet levering til nye medlemmer og foreninger. Vi mente
det ville have stort potentiale som finansieringskilde.
Vi indgik som bekendt aftaler med Tarup og Kolibri og leverer
i dag Internet til medlemmer i disse områder. CD var ikke tilfreds
med det og mente, at det var et brud på deres monopol. Og det
var årsagen til voldgiftssagen.
I voldgiftssagen indgik også, at CD uden at spørge GAL, ind
gik en aftale om at levere Internet til Antennelaug 70 via GAL’s
infrastruktur.
Hvis CD havde fået ret i deres påstand, at CD havde en
generel eneret til at levere Internet til såvel eksisterende som nye
medlemmer af GAL, tror jeg, at foreningen ville skrumpe og med
tiden blive overtaget af en af de store kabel TV leverandører –
CD kunne være en af dem.
Helt optimalt havde det været om GAL også fik retten til at
opsige Returvejsaftalen med få måneders varsel. Desværre må
vi sande, at foreningen allerede i 2001 i kraft af sin størrelse an
sås for at være en professionel spiller på markedet, og at de
dengang indgåede kontrakter derfor stadig er gældende. At man
senere mener, at aftalerne var for dårlige for foreningen, er uden
betydning.
Helt dårligt blev det dog ikke, idet kontraktlængden blev redu
ceret med 2 år, hvilket for GAL har en potentiel økonomisk nutids
værdi på 40-50 millioner set i forhold til CD’s nuværende Internet
medlemsskare.
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supertilbud!
Digital DVB-C boks til Det Digitale Spejl,
kr. 250,- (Normalpris, kr. 890,-)

Det Digitale Spejl er en kopi af de programmer, du har i forvejen og mere til, og i
maksimal digital kvalitet.
Boksen er utrolig nem og enkel at sætte op, og giver fremragende digitale billeder + flere
programmer, der ikke er i det analoge udbud. DR K Kulturkanalen, DR Ramasjang, DR Update,
DR Synstolkning, TV 2 FYN + og lokale fynske nyheder. Fransk, italiensk, spansk og tysk.
Sådan en boks burde være standard på ethvert tv, som ikke har DVB-C. Nu er boksen
så billig, at alle tv kan få en.
Kig forbi i åbningstiden, og køb en Digiality C-2001 DVB-C MPEG2 SD boks med hjem og
få mere tv og flottere billeder. Røverkøb, kun kr. 250,-

P. s

Ønsker du a la carte / tilkøbsprogrammer som f.eks. Canal+,
TV1000 og Viasat Golf, skal du have en Enigma boks, til kr. 890,- Denne boks til 890,- kan også anvendes til TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 NEWS
  og TV 2 Film som supplement til pakke 1.
- Disse to bokse viser ikke MPEG4, som DR HD.
- En MPEG4 boks til HD kanaler forventer vi at introducere efter sommerferien, hvis vores leverandør vil.
- En MPEG4 boks, uden betalings tv, som Triax 415, fås hos tv forhandleren.

-150% digitalt

canal digital

