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Alle vores kAnAler findes i pAkke 3
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Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
glenten.dk // Mail: info@glentenodense.dk

// Internet abonnement	Canal Digital: 70 27 27 48:Hele ugen 8-21
// Internet teknik
canaldigital.dk/merebredbaand // kunde@canaldigital.dk
// IP Telefoni
// tv teknik
// fejlmelding

ES Kabel TV, servicetlf.: 82 13 05 33:Ma-To 9-16, Fr. 9-12
Vagttelefon: 82 13 02 87:Ma-To 16-23, Fr. 12-23, Weekend og helligdage 10-23,
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

// TV abonnement
Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet abonnement	Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet teknik
glenten.dk // Mail: info@glentenodense.dk
// tv teknik
// fejlmelding

ES Kabel TV, servicetlf.: 82 13 05 33:Ma-To 9-16, Fr. 9-12
Vagttelefon: 82 13 02 87:Ma-To 16-23, Fr. 12-23, weekend og helligdage 10-23,
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

// Internet support

Glenten: 32 23 01 12:Ma-To 17-20, Weekend 13-17

// tv teknik
// fejlmelding

STOFA, servicetlf.: 88 30 30 30
Vagttelefon: 88 30 30 30

// Internet support

Glenten: 32 23 01 12:Ma-To 17-20, Weekend 13-17

Kan kontaktes fra kl. 8-23

a70, bolbro

// IP Telefoni	
Evercall: 44 40 40 40:Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12
service@evercall.dk

// TV abonnement
Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet abonnement	Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
// TV og internet teknik
glenten.dk // Mail: info@glentenodense.dk
// fejlmelding
ES Kabel TV, servicetlf.: 82 13 05 33:Ma-To 9-16, Fr. 9-12
Vagttelefon: 82 13 02 87:Ma-To 16-23, Fr. 12-23, weekend og helligdage 10-23,
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl
// Internet support	
Glenten: 32 23 01 12:Ma-To 17-20, Weekend 13-17
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// IP Telefoni	
Evercall: 44 40 40 40:Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12
service@evercall.dk

// TV abonnement
Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet abonnement	Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
// teknik
glenten.dk // Mail: info@glentenodense.dk
// fejlmelding tv
Vagttelefon: 82 13 02 87:Ma-To 16-23, Fr. 12-23, weekend og helligdage 10-23,
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.
// tv teknik
// fejlmelding tv

ES Kabel TV, servicetlf.: 82 13 05 33:Ma-To 9-16, Fr. 9-12
Vagttelefon: 82 13 02 87:Ma-To 16-23, Fr. 12-23, weekend og helligdage 10-23,
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

// Internet support	
Glenten: 32 23 01 12:Ma-To 17-20, Weekend 13-17
// IP Telefoni	
Evercall: 44 40 40 40:Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12
service@evercall.dk
// TV abonnement
Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
	Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
// tv teknik

ES Kabel TV, servicetlf.: 82 13 05 33:Ma-To 9-16, Fr. 9-12

// Internet, IP telefoni	
Waoo: 70 10 13 18:Ma-To 9-17, Weekend 10-16
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forbehold for trykfejl tages. redaktionen er sluttet den

// TV abonnement
Glenten: 66 14 41 77:Ma-On 10-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet abonnement	Vagtelvej 1, Personlig henv.:Ma-On 12-14, To 14-17, Fr. 10-12
// Internet teknik
glenten.dk // Mail: info@glentenodense.dk

15. marts 2012

// IP Telefoni	
Evercall: 44 40 40 40:Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12
service@evercall.dk

tarup, østparken

HVOR bor du?

Glenten kontaktinfo

// TV abonnement
// pakkeskift
// bogholderi

DIREKTØREN
har ordet …
// GLENTEN GÅR FORAN
Siden stiftelsen i 1970 har Glenten været banebryder i antennebranchen. Glenten var fx først med det såkaldte digitale
spejl (en digital kopi af de analoge tv-signaler), så Glentens
medlemmer kunne se digitale tv-kanaler. Glenten er også
gået foran i branchen med i alt forskellige 65 tv-kanaler i
5 pakker, og dertil 79 tv-kanaler i 23 mulige tilvalgspakker.
Så der er tv for enhver smag og stor valgfrihed.
Vi investerer løbende i ny teknologi, og løbende forbedringer
er en naturlig del af hverdagen – når det vel at mærke er økonomisk forsvarligt. Antenneanlægget strømlines løbende, så
vores medlemmer kan få opfyldt deres behov hurtigst muligt, i bedst mulige kvalitet, og billigst muligt. Fx er vi i øjeblikket ved at installere en ny såkaldt IT-platform, som skal
sørge for at internettet er og forbliver driftsikkert, så der ikke
opleves uregelmæssigheder, nedbrud eller andre uhensigtsmæssige internetforhold.
// TROVÆRDIG SERVICE, ÅBEN LEDELSESSTIL
En åben og troværdig service vil fremadrettet være nøgleordene i servicen over for Glentens medlemmer. Glenten
er gået fra at være en ”iværksætter-forening” med tekniske
og ideologiske ildsjæle, der skruede tingene sammen så de
fungerede, til at være det højteknologiske antennelaug, det
er i dag. Bestyrelsen har udarbejdet strategier og handlingsplaner. De skal nu til at bruges aktivt i hverdagen til at nå de
mål, der er kommunikeret til medarbejderne. Sammen med
et kontor, hvor der anvendes en åben ledelsesstil, er det med
til at skabe resultater og holde sammen på DIN forening
– Glenten.
// FOKUS PÅ VÆRDIER OG MILJØ
Ud over fortsat at fokusere på pris, kvalitet og forbedringer,
skal der skabes øget værdi for Glentens medlemmer, for
Glenten - og for det omgivende samfund. Sidstnævnte opnår
vi via en defineret miljøstrategi, hvor både interne og eksterne miljøhensyn indgår som en aktiv del af vores hverdag
– når det er økonomisk forsvarligt.

// AF LARS J. KNUDSEN

// VELUDDANNEDE MEDARBEJDERE
Som en del af strategierne, vil lean-tankegangen i løbet
af 2012 formentlig blive et afgrænset projekt på kontoret
(”lean” er struktureret sund fornuft, der handler om at være
medlemsorienteret, arbejde effektivt og skabe en forbedringskultur, hvor man arbejder sammen på tværs i Glentens
administration). Der skal igangsættes aktiviteter, der trimmer kontorets interne og eksterne processer. Samtidigt skal
der sørges for løbende uddannelse af kontorets medarbejdere, så de altid er godt rustet til at tage imod og løse de
udfordringer, de møder.
// OG MØDET MED UDFORDRINGER
At være et højteknologisk antennelaug kræver både veluddannede og motiverede medarbejdere, og årvågenhed over
for de udfordringer der ligger forude. Glenten er meget opmærksom på teknologiske udviklinger, på produkter og på
priser. Det giver nye udfordringer, som skal løses. Desuden
kalder nogle af disse udfordringer på kreative løsninger og
dermed også på et sjovere og mere meningsfyldt arbejde.
// SKABER VÆKST OG HØJT KVALITETSNIVEAU
Glenten vil via fortsat vækst også fremover sikre et lavt prisniveau, og et højt kvalitetsniveau – til glæde og gavn for
Glentens medlemmer og medlemsforeninger.
// FINE ORD SKAL OMSÆTTES TIL HANDLINGER
Glentens fine strategier og strategiske mål er betydningsløse
og uden reelt indhold, hvis de ikke følges op af handlinger
og det arbejde, der er nødvendigt for at opnå dem. Og en
tidsplan for at nå dem. Handlings- og tidsplanerne er lagt for
de strategiske mål, og Glentens administration er hoppet i
kedeldragten for at nå dem, der er lagt for 2012.

GLENTENS BESTYRELSE PR. 7. MARTS 2012:
formand: Søren Skaarup · næstformand: Mette Jørgensen | kasserer: Lars Mott
Sekretær: André Schneider | bestyrelsesmedlemmer: Hans-Jørn Pallesen | Thomas Szücs |
Carsten Jørgensen | Suppleanter: Carl Almind Knudsen | Jan Cort Hansen
intern revision: Niels Gertsen | Peter PætauRevision suppleant: Hans Jensen | Carl Erik Christiansen
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ledeRen MARTS
// STRATEGI
Bestyrelsen har vedtaget en strategi for Glentens fremadrettede arbejde. Interesserede kan læse om strategien på hjemmesiden Glenten.dk under ”Forening”.
// KONTINGENT
Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet nedsættes
fra 845,- til 700,- om året. Nedsættelsen er mulig, fordi
Glenten samlet set stadig vokser. Vi er nu tæt på 30.000
medlemmer, og det giver stordriftsfordele, som er til gavn
for os alle.
// TV 2
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med at have TV 2 i pakke 1. Undersøgelser tyder på, at 90% ønsker at fortsætte
med at have TV 2, selv om den nu er blevet en betalingskanal. Der var tre muligheder for placering af kanalen ud
fra denne forudsætning:
• Som kodet tilvalgskanal, hvor alle, der ønsker at se
kanalen, skulle have et kort og et CA-modul eller en
boks. Det ville besvære både administrationen og ca.
29.000 medlemmer, som ville få en større udgift til kort
og et modul eller en boks.
• I pakke 2. Det ville reelt medføre en nedlæggelse af
pakke 1, da der kun ville være ca. 450 medlemmer, der
ønskede den pakke. De øvrige ca. 4200 medlemmer
i pakke 1, der ønsker TV 2, skulle flytte til pakke 2 og
betale den højere pris for denne uden at ønske det.
• Den valgte placering i pakke 1. Det generer de ca. 450
medlemmer i pakke 1, der ikke ønsker at se TV 2, men
bestyrelsen så samlet set denne løsning som den bedste.
// DEN 1. JANUAR 2013
Er en vigtig dato for måske mange medlemmer. Staten
overtager 800 MHz båndet. Det skal bruges til mobilt
bredbånd. I dag ligger TV-signalerne i pakke 4 med bl.a.
TV 2 Sport i frekvensområdet.

»
06

»

ORIENTERING fra din forening 1/2012

Der skal derfor være plads til både mobilt bredbånd og
TV-signalerne på en forholdsvis lille plads.
I forvejen er disse signaler de mest følsomme overfor
støj, der kommer udefra og de, der lettest bliver urolige
(pixelerer). Hvis signalet derhjemme ikke er støjbeskyttet
med gode fordelere, stik og kabler, kan man forvente, at
signalet forstyrres eller forsvinder den 1. januar. Det er
derfor vigtigt, at alle medlemmer med pakke 4 eller pakke
5 senest denne dato har skiftet til støjbeskyttede fordelere, stik og kabler.
// LUKNING AF DET ANALOGE SIGNAL
Bestyrelsen har med repræsentantskabets opbakning
valgt at nedlægge det analoge signal den 1. april 2013.
Begrundelsen er, at der ikke er plads i nettet til fem pakkevalg, stadig mere tilvalgs-TV og hurtigere internet. Der
er et stort ønske om så meget som muligt selv at kunne
sammensætte de pakker og kanaler, man ønsker, og med
fem pakkevalg kræver det meget plads til medhørende
filtre. Fem pakkevalg er et stort gode, og ingen andre i
Danmark har disse muligheder, men det kræver plads.
De medlemmer, der den 1. april 2013 har et billedrørsfjernsyn eller en af de ældste fladskærme uden boks, bliver berørt af lukningen. Det vil være et begrænset antal,
der vil være i den situation. Ønsker disse medlemmer at
beholde deres fjernsyn, kan problemet løses med en boks
til 250,-. Boksen giver samtidig adgang til mange flere
kanaler uden ekstrabetaling.
// TILVALGS-TV
Vi arbejder i bestyrelsen på, at der bliver stadig flere pakker og – helst – enkeltkanaler at købe som tilvalg. Udbuddet bliver i 2012 større end tidligere. Se hjemmesiden:
glenten.dk. Det opfylder et ønske hos mange medlemmer. Som det fremgår af hjemmesiden, er det dyrere at
købe enkeltkanaler. Mange udbydere er nervøse for at
miste indtægter, så det er en kamp overhovedet at få lov
til at tilbyde kanaler enkeltvis.
Heller ikke CopyDan, der sikrer indtægter til de kunstnere, der deltager i udsendelserne, er begejstret, så også
de kræver en større betaling pr. kanal. Kampen for flere
og billigere kanaler, der kan købes enkeltvis, fortsætter,
men det er ikke en kamp, der overstås foreløbig.
Det er kun hos Glenten, at det overhovedet er muligt
at købe kanaler enkeltvis. Hos Stofa og YouSee skal man
købe mindst fire kanaler.

2012

»
»

// ÆNDRINGER I TV-PAKKERNE 1. APRIL
Når generalforsamlingen hvert år har sammensat TV-pakkerne, har mange medlemmer skullet indlæse kanalerne
igen. Det har været til stor irritation for dem, der ikke har
let ved det tekniske. Generalforsamlingen vedtog, at der
ikke ændres i pakkesammensætningerne. Det er således
ikke nødvendigt at indlæse på ny den 1. april.
Nogle TV kan selv indlæse DR1 HD og TV 2 HD samt de tre
nye kanaler, der er kommet med, ellers kræver det en ny

De medlemmer, der den 1. april
2013 har et billedrørsfjernsyn eller
en af de ældste fladskærme uden
boks, bliver berørt af lukningen
indlæsning af kanalerne igen, hvis man ønsker at se dem.
Under alle omstændigheder er det nødvendigt, at man
for de to nævnte kanalers vedkommende har en HD-boks
eller HD (MPEG4) indbygget i sit TV.
Men det er muligt at se det TV, der har været hele tiden
uden at indlæse igen. Da pakkerne fortsætter stort set uændret, vil det heller ikke være nødvendigt at skifte pakke.

// aF SøREN
SkaaRup

»

// VEDTÆGTSÆNDRINGER
Generalforsamlingen vedtog ændringer i vedtægterne.
Den vigtigste er, at tilslutningen fremover følger boligen
og ikke ejeren. Nogle lejere har frygtet, at de som nye lejere risikerer at hænge på en gammel regning fra den tidligere lejer. Det vil ikke ske.
Ændringerne skal endeligt vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling.
// INTERNET
Da salget af Canal Digital til Stofa i august ikke blev til
noget, foreslog bestyrelsen Canal Digital, at Glenten købte
den del af deres internet, som vores medlemmer var en
del af. Desværre valgte Canal Digital at sælge til Stofa pr.
1. november 2011. Vi har fremsat det samme tilbud til Stofa,
men de er ikke interesseret i at sælge. Når man er medlem af en antenneforening, er man naturligt mest interesseret i at få meget billigt TV og billigt internet. De medlemmer, der får internet gennem Glenten, er sikret billigst
muligt internet. De øvrige medlemmer, der er bundet af

// FORTSÆTTER PÅ SIDE 8
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kontrakten nu med Stofa – eller som køber internet andre
steder - må nok vente til 2017 med at få leveret internet
gennem foreningen.
// SERVICE
Nogle medlemmer har oplevet, at signalet ikke altid har
fungeret stabilt. Canal Digital havde udliciteret arbejdet til
et firma, som ikke med tilstrækkelig kvalitet formåede at
servicere nettet. Bestyrelsen har aftalt med Canal Digital,
at Glenten fremover selv står for servicen.
Kontrakten med Canal Digital er således helt ophørt. Tilbage er sandsynligvis at vente på, at internetdelen udløber i 2016, så Glenten kan stå helt frit.
// TEKNIKKNAP
På hjemmesiden er der kommet et nyt link, ”Teknik”. Her
er det muligt at blive klogere på digitalt TV, kabler og stik.
Digitalt TV er meget mere følsomt end analogt TV, så det
er en god ide at læse her, hvis der skulle opstå problemer
med TV.
Det er også muligt at teste hastigheden på sit eget internet. Der er mange upræcise målinger på nettet, men på
hjemmesiden kan man få en korrekt måling.
// TV-PRISER 2012
Det måske allervigtigste: Priserne på TV i 2012. I forhold
til priserne pr. 1. januar nedsættes disse med mellem 7 og
14 kr. pr. måned.

Det sker ikke hver dag, at priserne på TV nedsættes, så
må siges at være en god nyhed for Glentens medlemmer.
// SAMLET SET
Efter et rodet forår, som ramte en del medlemmer, er
administrationen nu godt kørende. Selvbetjeningen fungerer eksternt til glæde for medlemmerne. Internt er der
stadig arbejde tilbage. Her fungerer selvbetjeningen ikke
fuldstændigt, så personalet skal manuelt lave ændringer.
Det er bestyrelsen selvsagt ikke tilfreds med, så vi lægger
stadig arm med leverandøren.
Selv om TV 2 nu er en betalingskanal, og der er kommet
flere kanaler med i udbuddet, er det for første gang siden
2006 lykkedes at nedsætte priserne på TV-pakkerne.
Da også priserne på internet
leveret af Glenten er de
samme, kan det
næsten kun blive
et godt år for
Glenten.

DET BLIVER
BILLIGERE AT SE
TV I 2012

// A F P E T E
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Kanalerne
ligger
i pakke 3

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
Viasat Nature er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig masser af
kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer.
Derudover får du 2 erotiske kanaler. Se kanalerne i Pakke 3 i Glentevejs
Antennelaug.

www.glenten.dk
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Den 16. februar 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på H.C.Andersen Hotel i Pro
Musicasalen. I alt 82 medlemmer var mødt op.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Inden dagsordenen skulle vælges dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog advokat Søren B. Lindegaard fra Ret & Råd Fyn A/S som dirigent
og sekretær Vibeke Rasmussen som referent. Begge blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig,
samt at dagsordenen var i overensstemmelse ved foreningens
vedtægter.
Ingen havde indvendinger imod forretningsordenen,
som var udleveret ved indgangen, og der blev nedsat et
stemmeudvalg på 5 personer:
Hans Jensen, Flemming Nielsen, Peter Pætau, Karl-Erik
Christiansen og Mette Stig Wolf.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var 2 gæster:
Helle Fugl fra PricewaterhouseCoopers og Martin Jensen
fra Canal Digital. Der var ingen indvendinger imod disses
tilstedeværelse.
// BERETNINGEN
Meget gik galt, da et nyt administrationssystem fra december 2010 skulle stå sin prøve den 1. april 2011. Det beklager bestyrelsen, men nu kører det.
Foreningen har fået 3.500 nye medlemmer og har et glimrende samarbejde med andre antenneforeninger. Foreningen
mistede mange medlemmer, da Home Trio blev lanceret, men
de fleste er heldigvis vendt tilbage til GAL.
Bestyrelsen vil foreslå en nedsættelse af kontingentet. Årsagen hertil er bl.a. et godt samarbejde med andre foreninger.
TV 2 er blevet en betalingskanal, og det har givet anledning til overvejelser om kanalen kunne forblive i pakke 1,
som ellers er forbeholdt gratiskanaler. Bestyrelsen har
imidlertid valgt at beholde TV 2 i pakke 1.
Fladskærme giver af og til problemer. Det er jo et IP-TV, hvor
producenten kan fjernopdatere sit firmware i tvet. I Norden
bruges Nordig DVB system.
Den 1/1 2013 overtager staten 800 MHz til mobilt bredbånd. Signalet hertil kommer tæt på signalet i pakke 4.
Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne til at
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sørge for, at stik, kabler og fordelere er i orden, så man
undgår problemer.
// DER FORETAGES IKKE KANALOMLÆGNING I 2012
Fra den 1/4 2011 blev det muligt at vælge mellem 5 TV pakker. Dette gav anledning til, at ca. 3.000 foretog et pakkeskift. Det betød meget arbejde og også ventetid for nogle
medlemmer. 24% af medlemmerne har fuldpakken. Hos
YouSee er tallet 75%, så bestyrelsen skønner, at Glentens
medlemmer er tilfredse med pakkernes sammensætning.
Pr. 1/4 2012 vil der være 26 tilvalgs-kanaler. Flere og flere
vælger tilvalgskananalerne, selvom de koster dobbelt pris
hos leverandøren. Afgiften til Copy Dan på enkeltkanalerne er 5 gange prisen.
Bestyrelsen har besluttet at lukke det analoge tvsignal
den 1/4 2013 for at undgå problemer med pladsmangel i
antenneanlægget. Der skal skabes plads til 56 kanaler på
21 pladser. Kodet TV og internet løber i pakke 1, så derfor skiftes der til digitale kanaler, der kan rumme 7 gange
så meget.
Medlemmer med gamle fladskærme eller billedrørs TV får
et problem til den tid, men problemet kan nemt afhjælpes
med en boks til kun 250 kr. Den giver mange flere kanaler i
tilgift, og foreningen har mange bokse til salg.
Efter generalforsamlingen i 2011 blev der nedsat et strategiudvalg. Foreningens strategi gennemgås en gang årligt.
Strategien kan ses på hjemmesiden.
Den leverede service fra Canal Digital gav problemer, så foreningen overtog selv servicen fra 15/12 2011. Glenten har forhandlet sig frem til en erstatning på et ikke uvæsentligt beløb
fra Canal Digital for de problemer, der har været med servicen.
Stofa har overtaget levering af internet fra Canal Digital
indtil udgangen af 2016. GAL havde selv afgivet tilbud om
at overtage, men fik ikke svar. Det må forventes, at Stofa
leverer indtil udgangen af 2016. Hovedstationen er gjort
parat til 1/1 2017.
Bestyrelsen forventer endnu et spændende år.
Ingen havde kommentarer til beretningen.

// REGNSKAB
Regnskabet for 2011 blev gennemgået af kasserer Lars
Mott. Regnskabet udviser et overskud på 1.412.093 kr.
Benny Pedersen: Tak for den tidlige udsendelse af regnskab.
Regnskabet er imidlertid for uoverskueligt. Der er udgift til
flere medarbejdere og højere vederlag til bestyrelsen. Efterlyser kontospecifikation over vederlag til bestyrelsen, herunder
kørsel o.lign.
Torben Mortensen: Lønudgifterne er steget med 2,5 mio. kr.
fra 2010 til 2011. Dyrt med revisorhjælp. For store tab og hensættelser. Foreningen må reagere hurtigere, når medlemmer
ikke betaler. Bestyrelseshonorarerne er pebernødder i forhold
til foreningens omsætning.
Lars Mott: Bestyrelsens honorar har ligget fast de seneste 2
år, og der arbejdes mange timer for honoraret. Der er meget
andet arbejde end blot bestyrelsesmøder. Der har været brug
for ekstra lønkroner for at få det hele til at køre.
Carsten Jørgensen: 2011 var et år med en kæmpe arbejdsbyrde. Der er forhandlet kontrakter, der har været stor udskiftning af personale og direktør Lars J. Knudsen er ansat. Alle
medarbejdere har også arbejdet hårdt. Tak til medarbejderne
for en flot produktionsfremgang.
Der var ikke flere bemærkninger til regnskabet, som
blev godkendt.
// FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 stk. 1, jfr. stk. 5, der er begrundet i bestyrelsens ønske om at lette administrationen af
medlemskabet.
Flere havde indvendinger imod bestemmelsen i ændringen om, at "medlemskabet kan overføres til en anden
bolig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod
betaling af et gebyr".
Diskussionen afsluttedes med en hensigtserklæring fra bestyrelsen om, at gebyret er omkostningsbestemt. Hvis foreningen
ikke udfører arbejde ved overførsel af medlemskab til anden
bolig, skal der ikke betales gebyr.
Forslaget blev godkendt.
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring
af vedtægternes § 2 stk. 3. Ifølge den nye direktør, Lars J.
Knudsen, der har været ansat som sekretariatschef i For-

enede Danske Antenneanlæg, er Glenten formentlig alene
om at have ejerskab til og med første stikdåse. Ca. 95%
af medlemmerne har forsikring, der også dækker stikledninger. Forslaget vil medføre mindre udgifter og mindre
administration for foreningen

Den 16. februar 2012 afholdtes
ordinær generalforsamling i
Glentevejs Antennelaug.
I alt 82 medlemmer var mødt op.
Forslaget afstedkom en voldsom diskussion med mange
indlæg fra medlemmerne: Foreningen overlader problemer til medlemmerne, der er stor forskel på, hvor langt
kablet (stikledningen) er, langt de fleste har selvrisiko
på forsikring.
Dirigenten afsluttede diskussionen.
Forslaget blev forkastet.
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 stk. 6, der vil give bestyrelsen
mulighed for at kræve differentieret betaling for ydelser,
hvis det er til gavn for foreningen. Først og fremmest på
internetområdet for bedre at kunne konkurrere, men også
i sommerhusområder.
Der var flere indlæg for forslaget og indlæg imod forslaget.
Forslaget blev vedtaget.
Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens forslag til ændring
af vedtægternes § 17, stk. 1, 2 og 3, der vil ændre fremgangsmåden omkring vedtagelse af vedtægtsændringer,
således at en vedtægtsændring kan vedtages på den ordinære generalforsamling, såfremt 3/4 af de fremmødte
stemmer for forslaget.
På den ordinære generalforsamling i 2010 blev foreslåede
vedtægtsændringer vedtaget med et stort flertal. På den ekstraordinære generalforsamling blev vedtægtsændringen vedtaget med kun 1 stemmes flertal.
Der var generel enighed om, at forslaget er fornuftigt.
Forslaget blev vedtaget.
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Bestyrelsens forslag 1, 3 og 4 er således vedtaget og skal
fremlægges til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og senest 6 uger
efter den første vedtagelse.
Benny Pedersen gennemgik sit forslag om, at foreningen skal
tilpligtes at indstille folke- og invalidepensionisters TV, eventuelt
mod et mindre vederlag. Efter at have hørt debatten omkring
foreningens mulighed for at opkræve differentieret betaling,
ville han ønske, at han havde foreslået differentieret kontingent, så pensionister kunne slippe med et billigere kontingent.
Bestyrelsen kunne ikke bakke op om forslaget og henviser
også til, at der ikke i 2012 sker omlægning af kanalerne.
Forslaget blev forkastet.
// BUDGET OG KONTINGENTFASTSÆTTELSE
Budget for 2012 blev gennemgået af Lars Mott med et forventet overskud på 2,5 mio. kr.
Ingen havde bemærkninger til budgettet, der blev godkendt.
Søren Skaarup oplyste, at pakkerne fungerer fint, så der laves
ingen ændringer. Pakke 1 stiger med ca. 7 kr./md. og pakke 2
stiger med 4-5 kr./md. Pakkerne 3, 4 og 5 vil have uændret pris.
Kontingentfastsættelsen blev godkendt.
// VALG
A. Søren Skaarup blev genvalgt som formand
B. Mette Jørgensen og Thomas Szücs blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer
C. Carl A. Knudsen og Jan Cort Hansen blev genvalgt som
bestyrelsessuppleanter
D. Niels Gertsen genvalgtes som intern revisor PricewaterhouseCoopers genvalgtes som ekstern revisor
E. Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen genvalgtes som
revisorsuppleanter.

// EVENTUELT
Mette Stig Wolf gjorde opmærksom på, at internethastighederne i hendes ejendom på Bregnevej ikke er som lovet
og at forbindelsen er for dårlig. Søren Skaarup oplyste, at der
netop i dag er sket forbedringer. Bestyrelsen har været overrasket over problemerne, men der skulle være fuld hastighed nu.
Per Andreasen mente, at foreningen skal medvirke til nyhedsformidling og at det derfor er forkert, når TV 2 News er placeret
i den dyre pakke 4.
Søren Skaarup opfordrede til at tilkøbe TV 2 News som enkeltvalgskanal.
Dirigent og formand takkede for et godt møde.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.15.
Referatet kan læses på www.glenten.dk/generalforsamling
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dÅRliGt TV BILLEDE?
ANALOGT ELLER DIGITALT?
Det kan hænde, at du måske oplever et dårligt TV billede. Det
skal udbedres, da man jo betaler meget for at se TV. I de gode
gamle dage kunne vi se 3 analoge TV-programmer. I dag udsender Glenten over 120 digitale TV-programmer, så kravet til
boligens egen TV installation er større end før.
Ved analog modtagelse er de typiske fejl: 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 tilfælde - eller måske mere - ud af 10 tilfælde, findes fejlen
inde i din egen bolig. Du kan selvfølgelig ringe efter service
eller til din TV forhandler for at få dem til at tjekke og ordne din
TV installation - mod betaling. Men du kan sikkert spare det,
ved at tjekke efterfølgende råd:
// ANALOGT TV: Hvis det analoge signal er for svagt, kan du
se det ved at Eurosport eller Disney-kanalerne indeholder sne
i billedet. Er der striber eller bølger i billedet, er det enten et
dårligt kabel, eller der er monteret gammeldags stik på kablet;
et gammeldags stik er et stik med aftagelig plastickappe. Er der
sne på DR1 og TV 2, er det højst sandsynligt en løs eller afbrudt
forbindelse. Tag antennekablet ud og sæt det omhyggeligt tilbage igen, bag på TV'et og i dåsen på væggen.
// DIGITALT TV: En forudsætning for problemfri digital modtagelse, er gode kabler og stik. - Din antenneinstallation skal
være HF-tæt.
Er der pixeleringer eller hakken i billedet, mest ved TV3 eller
HD kanalerne, er det højst sandsynligt et dårligt kabel, eller det
er gammeldags stik med plastickapper der kan tages af. Men
tjek også lige at det analoge signal ikke indeholder sne i billedet
på Eurosport eller Disney-kanalerne. Prøv også at tage antennestikket ud bag på TV'et og fra dåsen i væggen, og sæt kablet
omhyggeligt på plads igen. NB! Du kan opleve at der er fejl på
nogle af de digitale TV-programmer, men ikke på dem alle. Det
kan pludselig opstå.
// GENERELT: Antennekablet fra vægstikket og frem til boksen eller TV'et skal være et dobbeltskærmet kabel (gerne med
ferritke.) Er der opsat forstærker eller fordeler skal de også
være skærmede. Thi striber og/eller bølger kommer ikke ude
fra vejen, men de bliver tilført antennekablet inde i boligen!
Hvis TV eller boksen har udslag for Signalstyrke og Kvalitet, bør
begge disse være over 60%, minimum dog over 50%. Om udslaget viser 60% eller 100% giver ingen kvalitetsforskel. Er der
sne på det analoge signal på Eurosport 1 eller Disney-kanalerne kan signalet være for svagt. Det påvirker for det meste ikke
den digitale modtagelse.
Er der problemer med TV signalerne, så prøv "at se TV" fra
det allerførste stik i boligen. Kobl TV'et direkte i den allerførste antennedåse i huset. Prøv at køre uden om eventuel DVD
eller video. Prøv at køre uden om en TV- eller Internetforde-

Gem også
denne side, hvis
du snart skal
have et nyt
digital TV.
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ler på vægstikket. Kør direkte fra vægstik til et TV eller boks.
Prøv dette - inden du ringer til nogen. Prøv at køre udenom en
eventuel forstærker, eller juster den, så den ikke forstærker for
meget. En eventuel forstærker bør være med "TILT." En sådan
koster over 400 kr. - den koster slet ikke 69 kr.! En eventuel forstærker skal monteres som den første enhed i boligen.

✗ ✗
Dette stik af metal kan erstatte plasticstikket. Der kan også bruges et færdigt
antennekabel som er HF-tæt. Få din
forhandler til at bekræfte, at kablet er
af god kvalitet. Eller man kan selv lave
sit antennekabel med brug af såkaldte
F-stik med adapter (se figur).

Disse 2 stik med plastichætte og fordeleren SKAL IKKE anvendes ved digital TV.
Stikkene skal udskiftes, eller hele kablet.
OGSÅ selvom nogle TV-kanaler nogle
gange er OK! Denne fordeler er heller
ikke altid HF-tæt.

✓

// INDSTILLING VHA. FJERNBETJENING: Indstil i menuerne,
at Audio skal være Dansk. Og indstil undertekster til at være:
DVB Dansk. Specielt skal TV 2's undertekster nogle gange vælges med fjernbetjeningen. På fjernbetjeningen er der tit en
Audio eller Undertekstmenuknap, eller de farvede knapper
kan vælge det.
Ønsker du kanalerne i bestemt rækkefølge, kan du for mange
bokses vedkommende anvende Favoritindstillinger i menuen.
Opdaterer vi det digitale 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.
// INDSTILLING AF DIT TV: 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. Hvis du oplever at
dit TV har slettet nogle kanaler af sig selv, kan det være, at der
er en midlertidig afbrydelse af signalet. Den kommer så også
automatisk tilbage igen, når fejlen er rettet uden for din bolig.
Ønsker du ikke at være vidne til denne opførsel, slå da automatiske opdateringer fra, i TV'ets menusystem.
Vi udsender 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 digitale TV vil udnytte det. Det vil du se efter en nulstilling og ny søgning af TV'et. Nogle få Sony modeller skal nulstilles i menuen og evt. 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.
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I TV GUIDEN 2012

En af nyhederne, her d. 3. april, er at du IKKE behøver at
søge med dit TV, hvis du ser TV ANALOGT, som f.eks. billedrørs-TV og ældre fladskærme. Digitale TV og bokse skal
søge, hvis de nye programmer skal med.
DR1 og TV2 er nu kommet i en HD version, som supplement
til de almindelige digitale SD kanaler og analoge signaler.
TV Fyn er startet i en HD version, men vi omsætter den til
TV eller bokse, som kun har SD (MPEG2).
Regional-TV Fyn fortsætter med lokalnyheder fra Odense
og Fyn.
Prøvekanalen og ZDF er ikke længere tilgængelig på et analogt TV. De kræver nu et digitalt DVB-C TV eller boks.
Efter sommerferien er det planen at Uptown TV lancerer
en ny musikkanal som bliver placeret i pakke 2. Uptown
Klassisk med populære klassiske værker og populære operamusik. Uptown Klassisk forventer at indholdet også vil

vise optagelser fra Det Kongelige Teater, som ikke er vist
før. Ligeledes også optagelser fra Deutsche Grammophon.
I pakke 3 er der mange nyheder. En ny spændende filmkanal Showtime. Ny er også TNT7 med film, dokumentar,
kommedier og drama. Discovery fortsætter med TLC som
erstatter Discovery Travel. Børnene får Boomerang med
f.eks. Tom & Jerry, Scooby-Doo og Looney Tunes.
I pakke 4 kommer BBC World News nu også med. Så er vi
vist godt dækket ind med nyhedskanaler.
Længe ventet og ønsket får vi nu også TV 2 Sport i HD
versionen.
Ud over alle disse nyheder i pakkerne, så er der også mange
nye tilbud i a la carte menuen.
Aldrig før har det været muligt, at vælge sine programmer
så frit, som Glenten nu tilbyder det. Riv midtersiderne med
guiden ud og gem dem og se alle de nye muligheder for
programvalg.
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signaler er her 2 gode tilKan dit TV ikke modtage de digitale
og bedre billedkvalitet.
bud, som giver dit TV flere programmer

e programmer, vil disse 2
Kan du ikke se DR Update og de tysk
mer. Se TV guiden her til
bokse give dig de grønne SD program
er du HD boksen til din
højre. Riv midtersiden ud og gem. Køb
et flotte HD programfladskærm, vil du også kunne se de meg
behøver blot en boks til
mer, som er markeret med blåt. Du
rammer på.
hver af de TV, du vil se de digitale prog
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De skal blot have vores Conax kort til
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SD MPEG2 DVB-C boksen Digiality C-20
,600
kr.
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Kr. 250,- inkl. alt tilbehør. 3 stk.
virker med alle TV.
og
,
Boksen er meget nem at installere
skærme bør have
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HD MPEG4 DVB-C boksen Maximum
Kr. 895,- inkl. alt tilbehør.
et HDMI-stik vil få fantasAlle HD-Ready fladskærme, som har
s også klarere farver. Giv
tiske flotte og skarpe billeder ligelede
rammer. Du behøver
prog
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a laValgfrit
CaRte
tV
TV, købes fra alle pakker
TV2, 4 kaNalER

80.-

caNal + SpORT

TV 2 charlie

40.-

TV 2 Zulu

bbc pakkEN

50.-

TYRkISk pakkE

canal+ Sport 1

bbc lifestyle

10.-

TRT Tyrk

40.-

canal+ Sport 2

bbc knowledge

14.-

atv avrupa

TV 2 Film

30.-

canal+ Sport xtra

bbc Entertainment

16.-

EuRO-d

TV 2 NEwS

40.-

bbc world

10.-

Samanyolu TV

bbc hd

20.-

haber Turk TV

5 filmkanaler

EuRO pakkE

30.-

2 sportskanaler

TV5 Europe, Fransk

caNal + TOTal
SbS pakkEN

80.-

kanal 4

89.-

199.-

45.-

Euro Star
Show Turk

kanal 5

RaI uno, Italiensk

dIScOVERY pakkEN 45.-

6'eren

TVE, Spansk

discovery

TV1000 Nordic

polonia, polen

discovery Sience

TV1000 action

ERTSaT, Græsk

discovery world

TV1000 classic

1TVRuS, Rusland

discovery Id

TV 1000 Sd

VIaSaT pakkEN 120.TV3

179.-

TV1000 Family

TV3 +

aRabISk pakkE

TV1000 drama

TV3puls

al jazeera

Viasat Explorer

upTOwN pakkEN

15.-

Viasat history

uptown

8.-

IQRaa arabesque

uptown klassisk 1/9

8.-

ESc

canal+ First hd

dubai TV

ary, pakistansk

179.TuRNER pakkEN

50.-

balkaN pakkE

discovery Tlc

øVRIGE

mbc al arabia

Viasat Nature

caNal + FIlm

45.-

80.-

dk4

40.-

canal 9

50.-

history channel

18.-

dantoto

30.-

Viasat Gof

49.-

Travel channel

10.80.-

canal+ First

cNN

20.-

NTV hayat

hustler voksen TV

canal+ Series

cartoon/Tcm

20.-

hRT, kroatisk

boksekampen

canal+ Emotion

boomerang

20.-

ObN, bosnisk

canal+ action

TNT7

20.-

TV 1

canal+ hits

Showtime

15.-

RTS1, Serbisk

499.-

SE mERE pÅ:
www.GlENTEN.dk

a la CaRte kRÆVeR en diGital dVb-C ModtaGeR
1. Kan dit TV modtage DR Update og de nordiske programmer, skal du have et CA-modul og a la cartekort til kr. 600,2. Kan dit TV IKKE modtage DR Update og de nordiske programmer kan du få en almindelig digitalboks og a la carte
kort for kr. 500,- eller en boks med HD og kortet.
3. En HD boks med kort til kr. 1.145.-

A la carte programmerne opkræves på din tv-faktura.
Altså:
Løsning 1.
CA modul + kort = kr. 600,-
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Løsning 2.
SD boks + kort = kr. 500,-

Løsning 3.
HD boks + kort = kr. 1.145,-

Glentevejs

Antennelaug

SÅDAN SØGER DU DINE diGitale
PRoGRaMMeR FREM PÅ DIT TV
Måske hedder det i menuen...

Menu-Digital Indstilling-Konfig-Auto lagring-Manuel-Kabel-Hurtigscan.

Frekvens: 434 MHz (eller 434.000 kHz), QAM: 64,
Symbolrate eller Modulation: 6875, Netværks ID: 1 (eller 00001)
Søg/Scan/Start

Kabler hen til TV eller boks, og søgemetode skal være OK,
for at få et godt resultat. Typisk skal man IKKE vælge automatisk søgning, men finde stedet i menuen, hvor man kan
indtaste disse værdier. TV som kan netværkssøge - virker
fint på Glenten. Find søgemenuen:
// PHILIPS:
Kommer programmerne ikke frem på nogle nyere modeller er der opdateringer på Philips hjemmeside. Indtast dit
modelnummer her... http://www.support.philips.com
Ved ældre Philips TV skal man nulstille TV'et, før man søger.
// SAMSUNG:
Menu-Indstillinger-Autolagring. Netværks ID: 1, Frekvens
434000, Symbolrate: 6875, QAM 64
// SONY:
Tryk MENU - Vælg indstillinger - Vælg værktøjskassen Vælg Digital opsætning
• Vælg gaffelnøglen/Digital programindstilling - Vælg Aut.
programindstilling
• Vil du... Ja - Kabel TV - Hurtig scanning - Frekvens,
manuel: 434.000 - Net ID: manuel: 1 – Start
Ældre modeller: Autostart - Sprog: Dansk - Land: Svensk,
herefter som herover.
Nogle Sony TV-modeller søger ikke alle programmer ind.
Sony afviser, at de indeholder fejl.
// PANASONIC:
Lav en fuldscanning, ikke en hurtigscanning.
// LG:
Vælg Konfig. i menuen, og indtast værdier.
Ældre LG: Vælg land: Svensk, Vælg Setup - Auto Tuning Cable - Network ID = 1 - OK
// DENVER, ABEO & BLUETINIUM BOKSE:
Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg “Glenten”
og indtast netværks ID: 00001 - og søg.

// DIGIALITY C-2001:
Nulstil Boksen.: Tryk “Menu” - Vælg “Installation” - Vælg
“Nulstil Modtager” - Tryk “Grøn”
Evt. Fejl med C-2001 boksen: Boksen kan i sjældne tilfælde “fryse” og stå fast på et program, eller den kan vise
<intet program> på TV'et. Du kan få den igang igen selv,
ved at “Nulstille” den. Tag strømstikket ud. Hold “Tændknappen” foran til venstre, inde, mens du sætter strømkablet ind igen. Slip først knappen når boksen har talt ned
fra “rSt 5” til “1” på de grønne tal.
// A LA CARTE:
Efter du har indsat modul/kort første gang, kan der gå op
til 5 min, før billedet kommer frem. TV 2 programmerne
hedder “AlaCarte“- efter navnet, og kommer typisk på
kanal 111 ->
* Chip på kortet skal indad først og mod den blå side af
CA-modulet. * På C-2001 boks: Chip nedad og indad først.
Oplever du problemer, send en mail til cas@glenten.dk
med din adresse, program og kortnummer. 02071800

Disse stik må IKKE forefindes!
De kan give pixeleringer og hakken i billedet.
Husk! dine fordelere og kabler hen til boks eller
tv’et skal være HF-tætte. * *

✗ ✗
ORIENTERING fra din forening 1/2012
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MHZ RADIOPROGRAM 2012
MHz

Radioprogram

Knap

Radioprogram

MHz

Knap

87.60

DR P1

97.80

Hit Radio FFH

88.20

DR P4 Radio Fyn

98.60

Norge P4

88.70

DR P2

99.10

Absolute Radio

89.30

OSR /UFM

99.40

Radio Midtfyn/Radio 2000

89.80

DR P3

99.70

Radio 100 FM

90.40

Fyns Total Radio 1

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

Nostalgie la légende

102.40

Radio24syv

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

Odense Kanalen

103.30

N-Joy

93.70

NDR 1

104.20

Radio 3

94.40

NDR 2

105.30

France Culture

95.00

NDR Kultur

105.60

Nova FM

95.50

DR Klassisk

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

96.10

Deutschlandfunk

107.00

Polskie Radio Jedynka

97.40

Klassisk Radio, Tysk

107.40

BBC Radio 3

107.80

BBC World Service

Glenten filM

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 forretningsrejse. 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

abonneMent PRiS PR. Md. 45,-

Svenske film

Norske film

Finske film

Danske film

Estiske film

Østrigske film

// aF STEEN NIcOlaISEN
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OLD

INTERNATIONAL FODB

SERIER

CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga og Superligaen.
Fra sommeren 2012 er der endnu mere fodbold, når vi blænder op for Europa League. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag
vendes over eftermiddagskaffen. Oplev bl.a. Glamour, verdens mest sete
soap, som vender tilbage på dansk TV den 5. marts. CANAL9 er kort sagt alt
det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK

OG SUPERLIGA TIL 20

inteRnettet, deR

bleV tØet oP!

// AF LARS J. KNUDSEN

Fyens.dk måtte rette artikel om at hård frost var årsag til
internetnedbrud. Læs hele forløbet på www.glenten.dk,
under ”Nyheder – Fyens.dk på afveje.”

Og det er heller ikke Canal Digital, der overvåger Glentens
internetmedlemmer. Det gør Glenten selv.

// MISVISENDE ARTIKEL

Artiklen på Fyens.dk fortæller også, at internetforbindelserne
sidder i skure og andre steder udendørs og at teknikere er på
vej for at tø internetforbindelserne op.

// FØNTØRRER OVERVEJES SOM VÆRKTØJ

Søndag formiddag den 5. feb. 2012, kunne man på fyens.dk
under overskriften ”Frosten slår Internettet i Odense omkuld” læse, at Glentevejs Antennelaug har problemer med
internettet i store områder i Odense forårsaget af hård frost.

- ”Vi vil da overveje, at forsyne vores teknikere med en føntørrer, hvis der skulle opstå hård frost til næste vinter”, fortæller
Direktør Lars J. Knudsen fra Glenten med et lille skævt smil,
og fortsætter ”Jeg tror bare det bliver en rigtig, rigtig dårlig
investering, at købe føntørrere til vores teknikeres værktøjskuffert. Det får nemlig aldrig brug for dem. Internetforbindelserne sidder nemlig ikke i skure og andre steder udendørs. De
ligger typisk 30 – 40 cm under jorden, og naturligvis kan de
tåle frost. Meget hård frost.”

Artiklen fortalte bl.a., at
”Kuldegrader på ned til over minus tyve i nat har slukket for internettet hos Glentevejens Antennelaug flere steder i Odense”
”Op mod 30.000 brugere kan være berørt.”
”For Canal Digital, som overvåger internetforbindelserne til
blandt andre Glentevejens brugere i Odense….”

- ”Det giver naturligvis heller ikke nogen mening, hvis vores
teknikere skulle tø internetforbindelser op, der ligger 30-40
cm under jorden, hos ca. 8.000 medlemmer, og det vil sikkert
også knibe med at få fat i en forlængerledning til føntørreren,
der er lang nok til at nå ud til alle disse medlemmer” slutter
direktøren med et stort skævt smil på læben.

Imidlertid var det ikke Glentens medlemmer, der havde internetproblemer. Det var Canal Digitals kunder, der havde internetproblemer. Glentens medlemmer havde ingen problemer.
Det var heller ikke den hårde frost, der var årsagen til internetproblemerne. Det var fejl i en server hos Canal Digital, der
var årsagen til internetproblemerne.
Det var heller ikke op mod 30.000 brugere, der kunne være
berørt. Canal Digital har i størrelsesorden 8.000 kunder, der er
koblet til Glentens net.
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Glenten HaR 5 analoGe

// AF STEEN NICOLAISEN

TV-PAKKER
»

indtil d. 1. aPRil 2013
- så bliver de digitale

Glenten har som den eneste antenneforening i Danmark en
analog pakke mere. Vælg mellem 5 pakker. Det giver dig flere
valgmuligheder for pakkevalg og/eller ønske om prisniveau.

Pakke 5 er altså alle programmerne, minus dem I pakke 3.
Ønsker du det hele vælger du pakke 4, som indeholder
pakke 1+2+3+4.

Pakke 1 og 2 vælger du først. Herefter kan du vælge pakke
3 (1+2+3,) hvis du ønsker underholdning, dokumentar,
musik og børneprogrammer. Eller ønsker du Sport og
nyheder vælger du pakke 5 (1+2+4) efter pakke 1 og 2.

Ønsker du mindre og billigere TV, kan du vælge fra vores
a la carte udbud fra pakke 1. F.eks. pakke 1 og TV 2 Charlie,
kr. 95.- + 40.- = kr. 135.- pr. md. Eller f.eks. pakke 1 og de
4 TV 2 programmer, kr. 95.- + 80.- = kr. 175.- pr. md.

PAKKE 1

Danske, svenske,
norske og tyske
programmer

PAKKE 3

PAKKE 2

De mest populære
programmer TV3, TV3+,
TV3Puls, Charlie, ZULU,
Kannal 4 +5

PAKKE 5

Underholdning,
oplevelse, videnskab, børn,
unge og musik

Sport, nyheder

PAKKE 4 er alle programmerne/pakkerne

md.

md.

PA KK E 2 kr. 238.-/
d.
PA KK E 1 kr. 95.-/m

PA KK E 4 kr. 408.-/
md.
PA KK E 3 kr. 312.-/

-/md.
PA KK E 5 kr. 336.E1
+2+4)
(= PA KK

ORIENTERING fra din forening 1/2012
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// AF PETER OLSEN

MOBILT FRA 2013
bRedbÅnd
Regeringen har besluttet at udbyde en del af det frekvensområde som benyttes i kabel TV anlæg til mobilt bredbånd fra
2013. Det drejer sig om frekvensområdet fra 790 til 862 MHz.
Med ordet mobilt bredbånd forstår man det bredbånd
som skal signalforsyne mobilt udstyr der har adgang til
Internet. Som f.eks. iPad, mobiltelefoner og bærbare
computere.
Grunden er, at udbredelsesforholdene i frekvensområdet
790 - 862 MHz er gode til den slags tjenester.
Normalt, ved almindelig trådløst Internet, bruger man
2.4 GHz, som dog ikke egner sig til transmission over længere afstande, fordi signalerne hurtigere bliver dæmpet
f.eks. i bymæssig bebyggelse. Her egner de lavere frekvenser sig langt bedre.
At man vil benytte området omkring 800 MHz skyldes at
det ikke før er blevet brugt til nogen former for terrestrisk
udsendelse. Området har indtil nu været udlagt til TV programmer i fællesantenneanlæg.
For selve antenneanlægget vil der ikke være nogen problemer forbundet med, at der i luften bliver udsendt signaler
på de samme frekvenser som i kablerne. Det udstyr som
f.eks. Glenten benytter i sit kabelanlæg er af så god kvalitet, at der ikke er eller bliver problemer med indstråling.
Langt værre bliver det hos de medlemmer som har dårlige
antenneinstallationer. I helt grelle tilfælde vil indførelsen
af det mobile bredbånd umuliggøre TV modtagelse hos
enkelte. Hvem der bliver ramt vil selvfølgelig afhænge af
hvor udbyderne har tænkt sig at placere basisstationerne
rundt i byen.
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Hvis man har en dårlig antenneinstallation i boligen, kan
man lige så godt belave sig på, at der så vil være stor
mulighed for at man kan få forstyrrelser fra det mobile
bredbånd.
// KAN MAN KLAGE NOGEN STEDER
HVIS MAN BLIVER FORSTYRRET?

Fællesantenneanlæg er omfattet af den såkaldte EMC lov.
EMC loven stiller krav om at et kabel-tv anlæg skal være
konstrueret således, at det kan tåle påvirkninger fra radiosendere, som kan forventes under normale omstændigheder, og således at kabel-tv anlæggets funktion ikke forringes i uacceptabel grad. Kabel-tv anlæg har altså ikke
krav på EMC lovens beskyttelse mod forstyrrelser fra lovlig
brug af radiosendere.
På godt dansk betyder det, at bliver man som bruger forstyrret af signaler fra det nye mobile bredbånd, så skal man
for egen regning sørge for at ens egen kabel-tv-installation
bliver bragt i ordentlig stand.
Det vil sige: Hele ens husinstallation skal være HF-tæt
udført. Alle stik skal være af ny skærmet udførelse. De
gamle vinkelstik med en grå plastichætte duer ikke mere.
Selve kablerne skal også være af en god og HF-tæt type.
Her duer det ikke mere med et gammelt 5 mm kabel med
fletskærm.
Et godt kabel har i dag også en folieskærm. I øvrigt er der
meget forskel på kvaliteten af de kabler man kan købe i
handelen. Køb endelig kabel af en ordentlig kvalitet. Det
vil lønne sig i længden!

GLENTEN
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kliP UD oG GEM!
SE EVT. ÆNdRINGER
pÅ INFOkaNalEN.

Kuponen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver
Jeg ønsker fremover at modtage følgende pakke.

INdSENd kupONEN INdEN
dEN 15. I mÅNEdEN FOR
pakkESkIFT TIl dEN
NÆSTE 1.

kupON TIl pakkESkIFT 2012<<

klip her

Indsend kupon inden den 14. i måneden
for pakkeskift til den næste 1.
Se evt. ændringer på Infokanalen
pakke 1

pakke 2

pakke 3

pakke 4

pakke 5

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

Vind en

iPad2
konkuRRenCe!!!!
Hvor mange TV-pakker
udbyder Glenten?
 3 TV-pakker
 4 TV-pakker
 5 TV-pakker

Hvor meget nedsættes
Glentens kontingent med pr. år?
 Kr. 75. Kr. 140. Kr. 480.-

NAVN:

Hvilken dato slukker Glenten for
den analoge udsendelse?
 1. april 2012
 1. april 2013
 1. april 2014
EMAIL:

ADRESSE:
Blandt de rigtige udtrukne svar trækkes der lod om en ny Ipad2. Udfyld kuponen med navn, adresse og emailadresse og indsend den inden den
5/4 2012 til Glentens kontor. Den heldige vinder får direkte besked. Personer ansat hos Glenten kan ikke deltage i konkurrencen.

klip her

kliP UD oG GEM!
klip her

Postboks 174, 5100 Odense C

INdSENd kupONEN INdEN
dEN 15. I mÅNEdEN FOR
pakkESkIFT TIl dEN
NÆSTE 1.

Glentevejs Antennelaug
+ + + 15922 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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SE EVT. ÆNdRINGER
pÅ INFOkaNalEN.

DEN NYE HOVEDSTATION

// aF pETER OlSEN

eR Sat i dRift
I november fik vi flyttet det meste af udstyret til TV og Radio
fra masten på Peters Minde Vej til vores nye hovedstation
ved kontoret på Vagtelvej. Grunden til at vi fik lavet den nye
hovedstation var, at det ikke i længden er fornuftigt, at udbygge ved masten af flere grunde: Arealet som masten står
på har Glenten fået gratis stillet til rådighed af Blumøller i
1978 i en 40-årig periode, og denne periode udløber i 2018.
Dernæst er udstyret placeret i et træskur, hvilket ikke er så
heldigt.

Dieselgenerator starter ved
strømsvigt

I løbet af det sidste års tid har vi fået opbygget et meget
sikkert rum til udstyret. Der er både brandslukning, køling
og en udvidet indbrudssikring. Der ud over har vi fået installeret et nødstrømsanlæg, som straks sørger for strøm til
udstyret ved netudfald. Anlægget er et såkaldt ”no break”
anlæg, hvilket vil sige, at en batteriforsyning tager over
straks ved strømudfald. Samtidig starter en 100 hK nødgenerator, og den overtager strømforsyningen efter få
sekunder. Herved har Glenten sikret sig den størst mulige
forsyningssikkerhed. Så Glentens ca. 30.000 medlemmer
skulle aldrig være uden TV eller Internet.
Stofa købte Canal Digitals kabeltvafdeling pr. 1/11 2011.
Samtidig overtog Stofa også internetkontrakten, der løber
til 2016. I forbindelse med købet skulle Stofa finde et egnet
sted til det købte internetudstyr fra Canal digital. I en årrække har Canal Digital haft deres internetudstyr i den gamle
Nationalbank ved ringvejen i Odense. Ved overtagelsen ønskede Stofa at finde en ny placering og her faldt valget på
Glentens nye hovedstation. I løbet af foråret vil alt Stofas
internetudstyr være flyttet over i Glentens hovedstation.

Kæmpe batteri, de
r starter ved strøm
svigt

NY SERVICEPARTNER

I GLENTENVEJS ANTENNELAUG

ES Kabel TV har overtaget servicen på Glentevejs
Antennelaug. Vi I ES Kabel TV ser frem til et godt samarbejde og glæder os over at have fået opgaven.
ES Kabel TV vil løbende sørge for at kabelnettet fungerer
optimalt og fremadrettet have stor focus på at yde den
bedste service og kvalitet til medlemmerne i Glentevejs
Antennelaug.
Udover renovering og optimering af antenneanlægget,
kører vi også på TV & internetfejl hos medlemmerne,
hvis uheldet skulle være ude.

ES Kabel TV vil løbende i samarbejde med Glentevejen
sørge for forbedring af kabelnettet, således vi kan være
med til, at give medlemmerne en endnu bedre oplevelse
af foreningens net.
Boligforeninger mm. kan også få råd og vejledning,
og uforpligtende tilbud på ny eller renovering af deres
antenneanlæg.

ES Kabel
TV sælge
r…
• Antenne
udstyr,
• Husforstæ
rkere
• Kabler
• Stik
• Antenne
dåser
…til priva
tkunder.

Venlig hilsen

ES KABEL TV

ORIENTERING fra din forening 1/2012
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Du kan tilmelde dig via Glentens hjemmeside
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Du skal oplyse dette om din antenneregning
PBS-nr.: 03237370
Deb.gr.nr.: 03352
Dit medlemsnummer (6 cifre)
Start med 2 nuller 00, efterfulgt af dit 6 cifrede medlemsnummer.
(Dobbeltcheck, at du har skrevet rigtigt.)
Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

fÅ det nu

FIXET!
Kvaliteten af boligens husinstallationer bliver vigtigere end
nogensinde, når nyt mobilt bredbånd tages i brug i 2013.

// DET NYE MOBILE BREDBÅND – EN POLITISK BESLUTNING
Beslutningen om det nye mobile bredbånd (dvs. bredbånd
til mobile tjenester som f.eks. mobiltelefon, iPad og bærbar computer) blev taget helt tilbage i 2010 af daværende
videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) og forligskredsen, som dengang bestod af S, SF V, K og B. Ministeren lovede dengang, at der ikke ville opstå problemer med
bredbåndet, selv om det indlægges i 800 MHz frekvensbåndet, hvor mange tv-kanaler i forvejen er placeret. Den
garanti, som den daværende minister udstedte, holder
imidlertid ikke stik.
Det nye mobile bredbånd kan forstyrre tv-signalet, så
billedet og lyden bliver dårlig, hvis naboen, overboen,
underboen eller konen bruger det nye mobile bredbånd til
f.eks. computeren, iPad’en eller mobiltelefonen.

// AF LARS J. KNUDSEN

stik, der er kvalitetsmæssig i orden. Der er yderligere tekniske oplysninger på vores hjemmeside www.glenten.dk/
husinstallationer. På disse sider er der blandt meget andet en informativ vejledning for korrekte husinstallationer
og en meget teknisk vejledning for korrekt udførte
husinstallationer.
Det er kabler og stik, der har en meget dårlig teknisk kvalitet
der giver problemer. De skæmmer ikke nok af for forstyrrelser udefra. Det er disse stik og kabler, der giver problemer med billed- og lyd-kvaliteten på TV’et, og hvis man har
sådan nogle, skal de skiftes nu. Et enkelt dårligt kabel, eller
et enkelt dårligt stik, kan være nok til at forstyrre alle TV i
hele husstanden.
De forstyrrende signaler kommer fra mobilt bredbånd,
der optræder overalt. Og problemerne kan derfor opstå
og forsvinde igen – uden nogen form for systematik eller
regelmæssighed.

Dårlig billedkvalitet, forstyrrelser i form af pixeleringer
(små uskarpe firkanter på tv-billedet) og udfald kan ramme mange tusinde danskere, når det nye mobile bredbånd
tages i brug fra januar 2013. Det er endnu usikkert om
teleudbydere vil benytte sig af det nye mobile bredbånd
fra starten.
Glentens medlemmer kan også blive berørt - hvis altså
husinstallationen ikke er i orden.
// DÅRLIGE HUSINSTALLATIONER KAN GIVE PROBLEMER
Alle med dårlige ("signal-utætte") husinstallationer kan
få problemer med tv-signalerne. Derfor er det meget,
meget vigtigt, at de teknisk er helt i orden. Se på side 13
i dette blad, hvor der er illustrationer om, hvordan husinstallationerne udføres korrekt, og illustrationer af de
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Indstilling af TV kanaler

Glenten kan ikke og har ikke mulighe
d for at være behjælpelig med
indstilling af TV kanaler. Hverken ana
logt eller digitalt. Dette med
baggrund, i at der er så mange forskelli
ge typer og Glenten kender
ikke alle modeller.
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numre til s lefonvagtudkaldervice og
:

Servicetelefo

n: 82 13 05 3
3
Vagttelefon
: 82 13 02 87

Analogt sker der kun ændringer 1 gan
g pr. år og i 2012 vil dette ske
den 2. april.
Medlemmer som ikke selv kan få hjæ
lp til dette via en nabo, vicevært
eller familie kan kontakte en TV og Rad
io forhandler som vist forneden,
det koster hos disse forhandlere 350
kr. Det kunne være en fordel for
medlemmer at måden, at gøre det på
noteres ned af teknikeren,
så man selv kan udføre det en anden
gang.
Ved digital søgning kan man se her i
bladet, hvordan man gør det eller
også på info kanalen og www.glenten.dk
. Der er forskellige ting som skal
indtastes. Ellers henvises til TV’ets man
ual eller spørg din forhandler.
B&O, Klaregade 3, 5000 Odense C –
tlf. 66 14 19 12 (kun TV fra B&O)
ES Kabel TV, Egegårdsvej 3, 5260 Ode
nse S – 82 13 05 33
IC Radio, Odensevej 1, 5260 Odense
S – 66 15 04 99
Klok Radio, Skibhusvej 88, 5000 Ode
nse C – 66 13 98 77
OK Radio, Reventlowsvej 50, 5000 Ode
nse C – 66 11 47 10
Radio & TV eksperten, Steenbachsv
ej 1, 5000 Odense C – 40 16 55 21

30

K
S
U
H

S
TIl pb
G
I
d
0 kr.
mEldE
5
l
I
å
T
p
T
r
a
n b l i ve r u d e n
e
g
n
i
R e g n r a i g e by
ekst
ding.
tilmel

se vores hje mm esi de pa gle nte n.d k

ORIENTERING fra din forening 1/2012

HELE DANMARKS
HJEMMEBANE

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

Et gigantisk sportsår er i fuld gang!
Glæd dig til håndbold, WTA-tennis med Wozniacki, Giro’en,
EM i fodbold, Le Mans, Touren og OL i London, som bliver TV 2s
største OL-satsning nogensinde. Vi håber på masser af danske
medaljer. Det bliver kæmpe stort!

FORDI VI ELSKER COMEDY

FØRST. 24 TIMER I DØGNET
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