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03ORIENTERING fra din forening 1/2014

BREDBÅND
20/3 Mbit

210 
kr./md.*

INGEN BINDING

BREDBÅND
40/5 Mbit

299 
kr./md.*

INGEN BINDING

BREDBÅND
60/10 Mbit

388 
kr./md.*

INGEN BINDING

BREDBÅND
112/12 Mbit

454 
kr./md.*

INGEN BINDING

112/1220/3 40/5 60/10

BREDBÅND
3/0,521 Mbit

129 
kr./md.**

INGEN BINDING

3/0,521

Første md. inkl. fragt 228 kr. Første md. inkl. fragt 309 kr. Første md. inkl. fragt 398 kr. Første md. inkl. fragt 487 kr. Første md. inkl. fragt 553 kr.

FÅ LYNHURTIGT
BILLIGT BREDBÅND 
FRA STOFA
Med Stofa Bredbånd får du ikke bare en  

hurtig og stabil forbindelse. Stofas trådløse 

bredbånd giver dig også friheden til at surfe 

og tjekke mails i alle rum. 

BESTEM SELV FARTEN

- HELT OP TIL 112/12 Mbit

Bestil dit nye hurtige bredbånd på 88 30 30 30
Eller læs mere om dine mange muligheder på stofa.dk

*  Gælder medlemmer af Glentevejs Antennelaug. Modem kræves. Forsendelse 99 kr. Prisen forudsætter Betalingsservice. Ingen 
binding - opsiges med en måneds varsel. Kapaciteten deles. Hastigheden er forventet gennemsnitshastighed. Fairuse grænse på 
Stofa Bredbånd, se stofa.dk/bredbaandsfakta.

** Trådløs kræver ekstra betaling.

Oprettelse

0  kr.

Ingen 
binding
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Som noget nyt er vagtservice udvidet til kl. 23 HELE UGEN.

Glenten har fået nyt telefonsystem. Det betyder at du fremover kun skal huske et nummer til Glenten.  

Det gælder hvad enten du har brug for at få kontakt til:

Administrationen: Vælger du hvis du vil skifte pakke, sætte i bero, åbne for signal osv.

Bogholderiet: Vælger du hvis du har spørgsmål vedr. din faktura.

Teknisk afdeling: Vælger du hvis du har tekniske spørgsmål.

Service vedr. dårlige signaler: Vælger du hvis du har problemer med dit TV-signal.

Internetsupport, Glenten: Vælger du hvis du har internet fra Glenten.

Internetsupport, STOFA: 88303030, alle dage 8-21

Vagttelefonen: Vælger du hvis du har pludseligt signaludfald om aftenen eller i weekenden.

Alle ovenstående punkter kan kun vælges i de perioder hvor de kan kontaktes.

Telefontider ses nedenfor.

Administration, bogholderi og teknisk afdeling:
Man-ons 10-13, tor 14-16, fre 10-12

Internetsupport, Glenten:
Man-fre 17-20, lør/søn 13-17

Service vedr. dårligt signal:
Man-tor 9-15, fre 9-12

Vagttelefonen:
Hele ugen:

Man-tor 15-23, fre 12-23, lør/søn 8-23

Vagttelefonen må KUN bruges ved pludseligt opståede fejl!
Spørg gerne naboen om de også har problemer. Tilkalder du vagtservice og det viser sig at du  

har fejl på eget udstyr får du en regning for vagtudkald.

Østparkens Antennelaug, Fraugde og Julagergård Antennelaug:
Fra nu af skal også medlemmer af Østparkens Antennelaug og Julagergård Antennelaug kontakte  

Glenten i alle tilfælde.

Glentens email-adresse er: info@glentenodense.dk

ANSVARSHAVENDE: 
SØREN SKAARUP

REDAKTION:  
PETER K. OLSEN

BILLEDER: 
WWW.COLOURBOX.DK

LAYOUT OG DTP:  
5TUSSER.DK

TRYK: 
FORMULA A/S

OPLAG:  
29.100
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Glenten 
KONTAKTINFO

Fremover skal du KUN huske et nummer

til Glenten: 66144177
Fremover skal du KUN huske et nummer  

til Glenten: 66144177

»»»»

Svanemærket tryksag 541-510
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Vi er blevet mere vant til tv-streaming. Traditionelle tv-pakker 

og tv-kanaler fortsætter lang tid endnu.

// BEKVEMMELIGHEDEN ER I HØJSÆDET

Streaming er at se på eller lytte til data fra internettet på 

din smartphone, tablet, Mac eller PC uden at lagre det. Det 

kan fx være en tv-udsendelse, musik eller film, som så ikke 

fylder din harddisk op. 

Det støt stigende udbud af streamingtjenester er i fuld gang 

med at ændre vores måde at bruge hverdagen på, og vores 

måde at se fjernsyn på. Det vi bruger tid på, skal være nyttigt, 

og vi vil ikke bruge tiden på ”ikke-noget” i toget, i bussen eller 

i bilen. Vi vil hellere se de seneste nyheder eller et serie-afsnit 

på mobilen eller tabletten, end at sidde og kigge ud af vinduet.

Tv-streaming giver en 

fornemmelse af selv at 

have truffet et tv-valg, i 

stedet for følelsen af at 

være tvunget ind i det tv-

stationerne allerede har 

besluttet sig for - hvad vi 

skal se, hvornår, på hvad 

og hvor. Derfor er forbruget af tv-streaming stigende, især 

blandt de unge tv-seere. Det er bekvemmeligt at se lige nøj-

agtig den tv-udsendelse man har lyst til, hvornår man vil, 

hvor man vil og på hvad man vil. Jo mere vi vænner os til at 

selv at kunne vælge imellem et hav af film, hvornår og hvor 

vi vil, jo mere vil det blive en del af vores hverdag. 

// VIL TV-KANALERNE OVERLEVE?

Der er ikke noget, der tyder på, at de traditionelt kendte tv-

pakker og tv-kanaler, afgår ved døden lige med det samme. 

Statistikker tyder på, at udviklingen følger med generation-

erne, og at ny teknologi oftest gør sin entré gennem børn 

til forældre. Der vil derfor formentlig gå generation(er) før 

faste tv-pakker og programflader ikke efterspørges mere.

Vi kan stadig lide at have noget fælles at samles om og tale 

sammen om, som fx royale begivenheder, nationale/inter-

nationale sportsbegivenheder og især nyhedsudsendelser. 

Alt det som vi taler med vores arbejdskolleger, venner og 

familie om, vil vi gerne holde fast i.

Også danske tv-udsendelser, herunder dansk producerede 

dramaserier, børneudsendelser, vejret og danske nyheder har 

meget høje seertal, selv om udenlandske streaming-tjenester 

byder ind med mange amerikanske udsendelser/serier.

// GLENTEN FØLGER MED UDVIKLINGEN 

– MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

I det sene efterår 2013 har vi gennemført et pilotprojekt. 

Det har givet svar på, at vi, med nødvendige investeringer, 

kan give medlemmerne mulighed for at se udvalgte tv-ka-

naler på tv, smartphone, tablet PC og Mac i op til 48 timer 

efter at tv-udsendelsen er blevet sendt. Dette pilotprojekt 

evalueres for tiden, og du kan 

holde dig orienteret om det på 

vores hjemmeside og/eller ved 

at tilmelde dig vores elektro-

niske nyhedsbrev på glenten.dk.

Forhandlingerne er i fuld sving 

med rettighedshaverne om at 

kunne tilbyde Glentens medlem-

mer udvalgte tv-kanaler på tv, smartphone, tablet PC og Mac. 

Der er mange økonomiske hensyn, der skal tages. Især hen-

synet til Glentens medlemmer, så det tager tid at få de nød-

vendige rettigheder og teknikken på plads, så vi - også på 

dette område - kan komme til at tilbyde meget konkurrence-

dygtige priser til vore medlemmer.

GLENTENS BESTYRELSE PR. 27. FEBRUAR 2014:
Formand: Søren Skaarup | Næstformand: Carsten Jørgensen | Kasserer: Lars Mott | Sekretær: André Schneider

Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Nielsen | Thomas Szücs | Mette Jørgensen | Suppleanter: Ole Thomsen Meyersahm

Jan Cort Hansen | Intern revision: Niels Gertsen | Peter Pætau | Revision suppleant: Hans Jensen | Carl Erik Christiansen

GLENTENS BESTYRELSE PR. 27. FEBRUAR 2014:
Formand: Søren Skaarup | Næstformand: Carsten Jørgensen | Kasserer: Lars Mott | Sekretær: André Schneider  
Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Nielsen | Thomas Szücs | Mette Jørgensen | Suppleanter: Ole Thomsen Meyersahm  
Jan Cort Hansen | Intern revision: Niels Gertsen | Peter Pætau | Revision suppleant: Hans Jensen | Carl Erik Christiansen

Vores tv-vaner ændrer sig….
OG GLENTEN FØLGER MED

// AF LARS J. KNUDSEN

Direktøren
har ordet ...
Direktøren 
har ordet ...

>>Det er bekvemmeligt at se
lige nøjagtigt den tv-udsendelse
man har lyst til, hvornår man
vil, hvor man vil og på hvad
man vil ... << Lars J. Knudsen, Direktør

>>Det er bekvemmeligt at se 
lige nøjagtigt den tv-udsendelse 
man har lyst til, hvornår man 
vil, hvor man vil og på hvad 
man vil ... <<    Lars J. Knudsen, Direktør
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Marts 2014
LLLEEEDDDEEERRREEENNN
// NYE MEDLEMMER – SÅDAN DA

A70, Bellinge, Østparken og Julagergaard har valgt at knytte sig 

tættere til Glenten, idet al administration fremover foretages af 

Glenten. For Julagergaards vedkommende skal Glenten frem-

over også leverer internet i lighed med de 3 øvrige foreninger. 

// PRISERNE I 2014

Vi ser desværre en stor prisstigning i 2014. Afgifterne til 

Copydan er steget meget, ligesom der generelt er sket en 

prisstigning på de enkelte kanaler. Selskaberne undskylder 

sig med, at priserne på rettighederne – ikke mindst på sport 

– stiger og stiger.

Der er kun to mulige løsninger: Enten finder vi os i stigning-

erne, som sker overalt, eller vi kan vælge at have måske 30-35 

kanaler. Det vil tage toppen af priserne, men det velkendte 

problem er, at de dyreste kanaler er de mest populære.

Vi har indgået etårige aftaler med SBS (kanal 4, 5 og 6), 

Eurosport og TV2, mens vi for de øvrige kanalers vedkom-

mende har indgået toårige aftaler.

Efter aftale med Copydan er nabolandskanalerne igen kom-

met i Grundpakken, og nye kanaler er kommet til, fx Disney 

og 6’eren.

Det betød, at der ikke var så mange kanaler til afstemning 

på generalforsamlingen i 2014.

Desværre må vi undvære Canal 8 og 9. De krævede at blive 

lagt i Familiepakken, og det sagde generalforsamlingen nej 

til. De to kanaler er med som sportskanaler, og vi ønsker 

ikke at ødelægge vores unikke pakkesammensætning, som 

er Danmarks bedste med syv valgmuligheder. Hvis Canal 8 og 

9 blev lagt i Familiepakken, ville de øvrige sportskanaler også 

forlange at blive lagt i Familiepakken.

Det ville medføre at de 12.000, der har valgt Familiepakken, 

blev tvunget til at betale for sportskanaler, og at de 2.000, der 

har valgt Sportspakken, nu skulle betale for Familiepakken. 

Vi må også forvente, at andre udbydere af sportskanaler ville 

forlange at komme i Familiepakken, hvilket ville betyde, at de 

to pakker ville blive til én.

// KVALITET SOM SES

Vi får ros fra de nye foreninger på Sjælland for kvaliteten 

af tv-billedet. Specielt i HD står det langt skarpere end det 

billede, de tidligere fik fra YouSee. Der er en forholdsvis sim-

pel teknisk forklaring. YouSee lægger en begrænsning på 

sendestyrken, så de kan spare plads i nettet. Det forringer  

billedkvaliteten. Hos os sendes tv-signalerne ud i den kvalitet, 

de modtages fra selskaberne.

Det betyder også, at hvis man hjemme oplever streger eller 

pixelleringer (små firkanter) i billedet, vil vi foreslå, at man 

henvender sig til kontoret. Når vi udsender tv-signaler i høj 

kvalitet, skal det gerne kunne opleves i alle hjem.

Som sædvanligt gælder det, at findes der en fejl uden for 

hjemmet, betaler Glenten, mens man selv betaler, hvis fejlen 

er i hjemmet.

// DET NYE ADMINISTRATIONSSYSTEM

I det seneste halve år har administrationen indarbejdet vores 

nye administration. Her pr. 1. januar har det stået for samt-

lige opkrævninger og har fungeret 100% tilfredsstillende.

Forskellen mellem det nye og det gamle system er, at mens 

det gamle var automatiseret eksternt, men ikke internt, kan 

det nye klare alle opgaver automatisk. Det betyder både en 

lettelse og mindsker muligheden for fejl. Der sker en automa-

tisk udskrivning af fakturaer, arbejdssedler osv.
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// AF SØREN 

SKAARUP

// START FORFRA M.M.

Ud over den "normale måde" at se tv på, findes der yderligere 

fire supplerende måder at se tv på: Start Forfra, hvor man 

kan starte forfra, mens en udsendelse er i gang. Catch Up, 

hvor man kan gå op til 48 timer tilbage og hente en udsend-

else. Web tv hjemme og web tv ude.

Vi vil gerne indføre alle fire muligheder, og vi undersøger 

markedet for mulige løsninger. Vi havde håbet på, at vi kunne 

have en løsning klar nu. Tjenesterne er imidlertid både tek-

nisk indviklede og temmelig dyre, så vi vil ikke forcere en løs-

ning igennem. Der er tre af mulighederne i spil, og vi håber 

på en afklaring i løbet af foråret. Herefter skal den tekniske 

del på plads, så vi kender endnu ikke det tidspunkt, hvor  

tjenesterne kan indføres.

Både af tekniske og økonomiske årsager lægger vi ud med 

kun at tilbyde Grundpakken i supplerende form. Den dækker 

mere end halvdelen af det tv, der ses.

Hvis man forestiller sig et lille vænge med 12 boliger se for-

skelligt tv og forbruge internet, betyder det megen trafik på 

nettet, og det kræver selvsagt, at den tekniske del er i orden.

Der er strengt taget en femte måde at se tv på, streaming, 

men den involverer ikke os som forening.

// FIBER ELLER KOBBER (COAX)

Elselskaberne forsøger ihærdigt at fortælle, at kun fiber kan 

tilbyde de høje hastigheder på internet og de førnævnte tje-

nester. Det passer ikke. Det vigtigste er, at de forstærkere og 

fordelere, der sidder i skabene, er nye og i orden. Vi er i færd 

med at udskifte 5.400 forstærkere og 8.500 fordelere. Når  

arbejdet er færdigt, vil vi have et fuldt optimeret og moder-

ne net, der kan klare både høje internethastiger og diverse  

tv-tjenester til alle.

// TV TIL HELE DANMARK

Nogle interesserede medlemmer har spurgt, hvordan vi kan 

forsyne foreninger på Sjælland med tv og internet. Glenten 

er med i en interesseorganisation for antenneforeninger, 

A2012, som har indgået en aftale med et firma, som har  

fibre gravet ned i hele Danmark. Glenten er koblet på firmaets  

internet i Odense. Tv-signalerne sendes så via fibre til det 

knudepunkt, der ligger nærmest den pågældende forening.  

Fra knudepunktet graves en fiber til foreningens hovedstation.

Der er således ingen tekniske begrænsninger på levering af 

tv og internet til hele Danmark.

// STOFA

Stofa har sat spørgsmålstegn ved, om vi kan overtage retten 

til internettet den 31.12.2016. De hævder, at vi først kan fra 

den 31.12.2018.

Vi mener, at det klart fremgår af voldgiftskendelsen mel-

lem Canal Digital (der dengang havde retten til internettet) 

og Glenten samt andre papirer, at overtagelsen kan og skal 

ske fra den 31.12.2016, så vi har overdraget sagen til den  

advokat, der førte voldgiftssagen. Vi håber at undgå en egent-

lig voldgiftssag, men hvis Stofa fastholder deres synspunkt, 

må vi tage en sådan sag.
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»
Den 27. februar 2014 blev der afholdt ordinær generalfor-

samling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev 

sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro 

Musica-salen i Odense. I alt 76 stemmeberettigede var til stede.

Formand Søren Skaarup bød velkommen. På bestyrelsens 

vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik 

Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Dernæst blev 

sekretær Vibeke Rasmussen fra Ret & Råd Fyn A/S valgt som 

referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. I alt 5 

stemmetællere blev valgt:

Peter Pætau, Erik Berthelsen, Jørgen Andreasen,

Erik Hindkjær og Peter Olsen

1.  BESTYRELSENS BERETNING V/FORMANDEN, 

SØREN SKAARUP:

”Der sker mange ting i antenne- og internetverdenen. Fore-

ningen vil gerne indføre streamingtjenester.

El-selskaberne fremfører, at fibernet er det eneste, der 

duer. Det er korrekt, at fiber kan give den hurtigste hastighed, 

men kobber- og Coax-kabler er fuldt tilstrækkelige og dækker 

fint det behov, medlemmerne har. Det er foreningens mål at 

levere en hastighed, som alle kan være tilfredse med, til 99 

kr. pr. måned, når der er 5.000 ”egne” internetmedlemmer.

Der arbejdes på ydelser som Start forfra og Catch Up 

(48 timer bagud), ligesom Web-TV hjemme og ude via PC eller 

tablet, f.eks. i sommerhuset.

Det vil Glenten gerne levere. Rettighederne faldt på plads 

før jul 2013. Teknikken er på plads, den skal bare finpudses 

og prisen skal findes. Foreningen håber at være klar den 

1. januar 2015, og ambitionen er, at det på sigt skal være gratis. 

Stofa og Yousee tager 90-100 kr. pr. måned for denne ydelse.

I de årlige TV-forhandlinger er det som sædvanlig gået hedt 

for sig. Der er indgået 1-årige aftaler med TV2, SBS og Euro-

sport og 2-årige aftaler om de øvrige kanaler.

Canal 8 og 9 har forlangt at blive placeret i familiepakken. 

Det har foreningen afslået, og det er en del af afstemningen 

om TV-pakkerne i dag.

Det er foreningens holdning, at alle sportskanalerne skal pla-

ceres i Sports-pakken. Hvis Canal 8 og 9 placeres i Familiepak-

ken, vil de øvrige sportskanaler også insistere på at blive place-

ret der med en deraf følgende prisstigning for Familiepakken.

Glentens billedkvalitet er fremragende. F.eks. er YouSees kvali-

tet dårligere, fordi YouSee komprimerer tv-signalet. 

Ifølge den overståede voldgiftssag blev udfaldet, at fra 

udgang en af 2016 har GAL retten til at levere internet til for-

eningens medlemmer. Stofa har imidler-tid den opfattelse, at 

der fra udgangen af 2016 er 2 års opsigelse for Glenten. Der-

for har Glenten indledt en voldgiftssag, for at få resultatet af 

den første voldgiftssag bekræftet. Det kan komme til at koste 

nogle sagsomkostninger, men foreningen mener, at det vil 

være det værd.

Der er indført et nyt administrationssystem, hvor medlem-

merne digitalt kan ændre pakker og hastigheder og foretage 

betalinger. Brug det!

7 foreninger er nye medlemmer: Lunde, Tune, Vindinge, 

Østerbro, A70, Østparken og Julagergård.

Foreningen har foretaget en sammenligning af priser med 

Næsby Antennelaug og Dyrup-Sanderum Antenneforening. 

GAL leverer TV til samme pris som Næsby. Her er Dyrup-

Sanderum dyrere. Internet leveres billigere end både Næsby 

og Dyrup-Sanderum.

Når de 5000 medlemmer nås, skrues der op for hastigheden 

til de 99 kr. pr. måned.

Jeg håber, at medlemmerne har været tilfredse med besty-

relsens arbejde.”

Ingen havde bemærkninger til beretningen.

1a. Bestyrelsen informerer om Glentens Strategi 2016

Mette Jørgensen og André Schneider gennemgik foreningens 

strategiplan 2016.

Strategien er at fastholde markedet og at være i front udvik-

lingsmæssigt. Strategien er indeholdt i 3 strategimål:

- Glenten som foretrukken internet- og TV-leverandør

- Glenten skal kunne levere relevante ydelser/services

- Synergi, når flere antenneforeninger bliver medlem af Glenten.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen og informa-

tionen om Strategi 2016 til efterretning.

2. FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE

Kasserer Lars Mott gennemgik regnskabet for 2013, der bl.a. 

indeholdt en fastholdelse af kontingentet på 500 kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet 

blev godkendt.

3. FORSLAG

3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2014-2015

Søren Skaarup gennemgik kanaler/pakker. Grundpakken ud-

vides med 8 nabolands-kanaler, men nogle af dem forsvinder 

igen ved årsskiftet. Det drejer sig om Pro7, 3 SAT, SAT 1 og 

Sverige 2. Mellempakken er uændret. Familiepakken er udvi-

det med Disney Channel. I Sportspakken er 6’eren med igen.

Herudover kan 42 kanaler købes enkeltvis.

REFERAT
GENERALFORSAMLING 2014
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Som tidligere nævnt skal der stemmes om, hvorvidt Canal 8 

og Canal 9 skal med i Familiepakken. Hvis de 2 kanaler place-

res i Familiepakken må det for-ventes, at Sportspakken ryger 

til næste år. Det er bestyrelsens opfattelse, at programud-

byderne IKKE skal bestemme, hvor kanalerne skal placeres.

Der var en del forespørgsler om TV2 Fri. Mange savner 

kanalen og vil gerne have den igen. Søren Skarup oplyste, 

at kanalen ved afstemningen i efteråret kun fik ganske lille 

tilslutning. Da kanalen vil forøge prisen med ca. 180 kr. om 

året for den pakke, den placeres i, har foreningen valgt ikke 

at medtage den. Desværre vil TV2 Danmark A/S ikke give ret-

tigheder til at placere TV2 Fri i a lá carte-pakken for TV2s 

programmer. Beds te råd til medlemmerne for at få kanalen 

er, at man køber TV2 Play til 59 kr. pr. måned. Dermed kan 

man og-så streame alle de andre TV2-kanaler.

Søren Skaarup oplyste også, at de 4 kanaler, der ved års-

skiftet forsvinder fra Grundpakken, måske kan købes enkelt-

vis. Der vil blive forhandlet med Copy-dan Verdens TV om det.

Bestyrelsens forslag til programflade 2014-2015 blev vedtaget.

3b. Forslag fra Jakob Laier:

Ændring af vedtægterne i Glentevejs Antennelaug:

”Tid og sted for alle repræsentantskabsmøder i Glentevejs An-

tennelaug skal senest offentliggøres 14 dage inden afholdelsen 

på Glentevejs Antennelaugs hjemmeside og på INFO-kanalen”.

Søren Skaarup gjorde opmærksom på, at forslaget efter 

bestyrelsens opfattelse er overflødigt og ikke hører hjemme 

i vedtægterne. I repræsentantskabet vælger man selv sin 

forretningsorden.

Forslaget blev forkastet.

3c. Forslag fra Jens Høgfeldt:

TV2 Fri tilbage.

Søren Skaarup oplyste, at TV2 Fri hører til i Familiepakken. 

Hvis der stemmes for TV2 Fri, skal samtlige 12.000 medlem-

mer, der modtager Familiepakken, betale for kanalen. Søren 

Skaarup gentog sin opfordring til de medlemmer, der ønsker 

TV2 Fri, om at købe TV2 Play til 59 kr. om måneden.

Afstemning: Ja – 20. Nej – 46.

Forslaget blev forkastet.

3d. Forslag fra Benny Dyreborg:

Redegørelse om status og planer omkring udsendelse af 

DVB-C radio.

DVB-C radio er, når man kan høre radio i fjernsynet. Søren 

Skaarup medgav, at foreningen havde lovet DVB-C radio pr. 

1. april 2013. Det har man ikke kunnet leve op til, men den 

1. april 2014 starter det op.

4. BEHANDLING AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2014 og forslag-

et om uændret kontingent på 500 kr.

Et medlem foreslog, at kontingentet skulle nedsættes med 

25 kr. pr. kvartal eller 100 kr. pr. år.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

5. VALG

5a. Valg af formand

Søren Skaarup blev genvalgt som formand uden modkandidater.

5b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Opstillet var:

Mette Jørgensen, Thomas Scücs og Ole Thomsen Meyersahm.

Valgt blev Mette Jørgensen med 48 stemmer og Thomas 

Scücs med 46 stemmer.

5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Ole Thomsen Meyersahm blev valgt som 1.suppleant og Jan 

Cort Hansen som 2. suppleant.

5d. Valg af revisor

Niels Gertsen blev genvalgt som intern revisor.

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer.

5e. Valg af revisorsuppleanter

Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen blev begge genvalgt.

6. EVENTUELT

Peter Pætau kom med en opfordring: Husk at stemme til repræ-

sentantskabsvalget til oktober. Valget foregår på hjemmesiden.

Formand Søren Skaarup havde også en opfordring: Husk at 

tilmelde jer Nyhedsmailen. Send en mail eller ring til konto-

ret, eller foretag tilmelding direkte på glenten.dk.

Formanden takkede for valget og afsluttede med at beklage, 

at foreningen ikke kan have alle kanaler med i pakkerne. Der 

vil derfor desværre altid være nogen, der savner kanaler.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.15.
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I løbet af 2014 vil vi udvide pladsen til programmerne i Grundpakken.  

Så vil vi kunne tilbyde flere HD programmer og flere a la carte programmer.

Dette sker ved af vi udskifter nogle filtre i hele anlægget. 

For at det kan ske mest smidigt vil det ske etapevis i et område ad gangen. Vi vil lægge en 

informationsfolder i din postkasse, når det sker i dit område.

Ligeledes vil vi vise det på hjemmesiden: http://glenten.dk/detnyetvsignal når det er udført.  

Når filterskiftet er sket, og du har fået det nye signal, vil de fleste kanaler være sorte, og du 

skal søge kanalerne frem igen. Se her, hvordan du søger: http://glenten.dk/soeg

Du kan se på Infokanalen om du er på "Det Nye TV Signal" eller det gamle. På linket her over, 

vil vi også vise den nye TV Guide.

"DET NYE TV Signal"

// AF STEEN NICOLAISEN

// AF PETER K. OLSEN

I de sidste 5-10 år er der sket en enorm udvikling indenfor TV. 

I midten af 0érne havde vi alle analogt TV og var glade for det. 

Blot et par år senere blev alle kanaler også udsendt digitalt 

som det digitale spejl hos Glenten.

Det gav rigtig gode TV-billeder, men rigtig digitalt var det nu 

ikke. Forbindelse mellem den dengang nødvendige DVB-C box 

og TVét var et scartkabel. Det er der ikke meget digitalt ved.

Dog var billedkvaliteten noget bedre end den almindelige 

analoge visning på et billedrørs TV, nok lidt ligesom kvaliteten 

ved afspilning af en DVD film  via scartkabel.

Bare 2-3 år efter var vi i gang med HD-TV. Så begyndte det 

at blive rigtig sjovt! Dengang tilbage i 2008-2009 sendte vi 

endda HD testkanaler fra Astra satellitten, bare for at kunne 

vise hvor flot billedkvaliteten kunne være hvis man havde det 

rigtige udstyr til HD-modtagelse. Dvs. en moderne fladskærm 

med HDMI indgang tilsluttet en særlig HD boks, som var rigtig 

dyr engang.

Specielt i efteråret 2009 kom der virkelig gang i sagerne 

da YouSee gik over til at vise deres digitale spejl uden bereg-

ning. I løbet af ret kort tid der efter kom flere af de store TV 

fabrikanter med indbyggede digitale tunere. De fleste kunne 

endda modtage og vise de nye MPEG4 HD signaler.

Tænk sig – Alt dette er kun ca. 4-5 år siden. I dag vælter vi os 

i HD-kanaler og er nødt til at bruge millioner på at flytte rundt 

på vores TV-pakker for at få plads til alle HD-kanalerne.

Som tingene ser ud lige nu, lader det til at om et lille stykke 

tid på måske et år eller så, så bliver ALT TV udsendt som HD. 

Pointen med denne artikel er: Rigtig mange af Glentens med-

lemmer har de sidste 3-4 år købt vores ”billigboks” Digiality 

C-2001CX. Her kan man lige så godt regne med at denne ikke 

kan bruges om et års tid eller to. Udviklingen har simpelthen 

overhalet den og det hele bliver udsendt i HD.

Derfor har vi nedsat prisen på denne boks til næsten ingen-

ting. Tiden er ved at løbe fra den.

En anden ting er, at det nye 4K TV (se anden artikel om 

besøg på IBC messen i Amsterdam) lurer i baggrunden. Om 

2-3 år kunne det godt ende med at blive det ”nye sort”.

Så stærkt går udviklingen. Allerede nu er der 4K fladskærme

 til salg for få tusinde kroner.

Fra analogt tv til 
DIGITAL TV I HD
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Energiselskaberne har i talrige reklameindslag postuleret, 

at internet via en fiber er det eneste, der duer. I samme  

reklamer postulerer man at fiberinternet er med hastig-

hedsgaranti. Hvad er så op og ned på disse påstande, er det 

fup eller fakta?

Havde der alle steder været nedgravet fiber til hjemmet ville 

sagen være klar. Fiber kan levere meget høje internethastig-

heder og har lavt tab, så fiberen kan trækkes over længere 

afstande. Problemet er bare at det er utrolig kostbart at ned-

grave fiber ud til alle husstande.

F.eks har de fiberinstallationer som energiselskaberne har 

lavet rundt i landet indtil nu kostet i gennemsnit 46.000.- pr. stk. 

Overført til Glentens ca. 27.000 husstande ville det kræve en 

investering på rundt regnet 1 mia kr. Skulle vi forrente sådan 

et beløb ville det vare årtier før en sådan investering ville 

være tilbagebetalt. Selvfølgelig er ovenstående  sat lidt på 

spidsen. Glenten har i forvejen mange kilometer fiberkabel 

i jorden så det reelle beløb ville måske blive i størrelses-

ordenen 2-300 mio. kr. for at tilslutte alle Glentens medlem-

mer til fiber. 

På den anden side..: Er der nogen god og fornuftig grund 

til at grave fiberkabler ind til alle husstande? Er der ikke en 

anden måde man kan levere lynhurtigt bredbånd på? UDEN 

at skulle bruge adskillige hundrede mio kr. Jo! Man kan bare 

bruge de bestående antennekabler!

Alle taler om fiber, men ingen snakker om den udvikling, der 

sker indenfor andre teknologier til levering af internet. Her 

i blandt udviklingen af nye typer kabelmodemmer. I realite-

ten er der ikke umiddelbart en nærmere øvre grænse for 

kapaciteten i coaxkabler.

Det afhænger ene og alene af tabet i kablet, og som ved fiber 

er hastigheden mere eller mindre bestemt af det udstyr man 

monterer for enderne af kablet.

Der er dog noget som skal gøres i den forbindelse og det 

er segmentering/øopdeling af antenneanlæggene så disse, 

også i fremtiden, vil kunne levere de hastigheder som med-

lemmerne efterspørger.

Herved kan man også sikre sig en højere grad af driftssik-

kerhed ved at fiberen kommer tættere på folk. 

I nær fremtid vil vi sagtens kunne levere internethastig-

heder på adskillige hundrede Mbit/s via antenneanlægget til 

hvert medlem. Og det med en investering, som er til at betale.

FUP OG FAKTA OM
internet på kobber og fiber

// AF PETER K OLSEN

»»»»»
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Glenten ER STADIG 
BILLIGST med internet

// AF LARS J. KNUDSEN

// HVOR MEGET BETALER DU PR. MBIT/S FOR DIN 

INTERNETFORBINDELSE?

For ca. 1 år siden undersøgte Glenten ”kiloprisen” for internet 

hos nogle af de kommercielle internetudbydere. Det har vi gjort 

igen, og vi har lavet en oversigt over, hvor meget en Mbit/s koster 

om måneden. På den måde er undersøgelsen sammenlignelig.

Undersøgelsen viser at Glentens medlemmer stadig får 

den billigste internet i alle priskategorier, og dertil får 

Glentens medlemmer stadig de højeste hastigheder til den 

laveste pris inden for hver priskategori. 

// SÅDAN HAR VI GJORT

Prissammenligningen er baseret på listepriser på internet, 

og listepriserne er hentet fra de enkelte internetudbyderes 

hjemmesider. Undersøgelsen er inddelt i 3 priskategorier 

som vist i skemaet nedenfor: Internetpriser på under 150 kr. 

pr. måned, mellem 150 kr. og 250 kr. pr. måned, og mellem 

250 kr. og 350 kr. pr. måned.

Prisen pr. Mbit/s pr. måned er udregnet ved: Månedsprisen 

for internetforbindelsen divideret med (download + upload) 

= pris pr. Mbit/s pr. måned.

Eksempel 1: 20/2 Mbit/s internetforbindelse til 149 kr. pr. md. 

Prisen pr. Mbit/s bliver: 149 kr. divideret med (20+2 Mbit/s) 

= 6,77 kr. pr. Mbit/s.

Eksempel 2: 30/30 Mbit/s internetforbindelse til 269 kr. pr. md. 

Prisen pr. Mbit/s er: 269 kr. divideret med (30 + 30 Mbit/s) 

= 4,43 kr. pr. Mbit/s.

Listepriserne for internet er indhentet på de respektive inter-

netudbyderes hjemmesider den 29. januar 2014.

// SAMMENFATNING AF SKEMA

I kategorien op til 150 kr. pr. måned har Glenten højeste 

hastighed og er billigst; medens Stofa har laveste hastig-

hed og er dyrest. I næste kategori mellem 150 og 250 kr. 

pr. måned har Glenten højeste hastighed og er billigst, 

medens Telia har laveste hastighed og er dyrest. I den sids-

te kategori mellem 250 og 350 kr. pr. måned har Glenten 

højeste download og er sammen med waoo billigst, medens 

Telenor har laveste hastighed og er dyrest.

Udbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/sUdbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/s

 99 kr. pr. mdr. 4/2 Mbit/s 16,50 kr. pr. Mbit/s

 149 kr. pr. mdr. 20/2 Mbit/s 6,77 kr. pr. Mbit/s
  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

 149 kr. pr. mdr. 8/8 Mbit/s 9,31 kr. pr. Mbit/s

 129 kr. pr. mdr. 3/0,512 Mbit/s 36,73 kr. pr. Mbit/s
  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 150 kr.

INTERNETPRISER PÅ OP TIL 150 KR. PR. MÅNED

Antennelaug
Glentevejs

»»»»

- Og dertil leverer Glenten STADIG de højeste internethastigheder til laveste pris
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Antennelaug
Glentevejs

INTERNETPRISER MELLEM 150 KR. OG 250 KR. PR. MÅNED

Udbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/sUdbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/s

 199 kr. pr. mdr. 20/20 Mbit/s 4,96 kr. pr. Mbit/s

 249 kr. pr. mdr. 50/20 Mbit/s 3,56 kr. pr. Mbit/s
  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

 210 kr. pr. mdr. 20/3 Mbit/s 9,13 kr. pr. Mbit/s

 199 kr. pr. mdr. 10/1 Mbit/s 18,09 kr. pr. Mbit/s

 249 kr. pr. mdr. 10/2 Mbit/s 20,75 kr. pr. Mbit/s

 219 kr. pr. mdr. 15/3 Mbit/s 12,17 kr. pr. Mbit/s

 199 kr. pr. mdr. 10/1 Mbit/s 18,09 kr. pr. Mbit/s  

 229 kr. pr. mdr. 20/1 Mbit/s 10,90 kr. pr. Mbit/s

 169 kr. pr. mdr. 2/0,512 Mbit/s 67,28 kr. pr. Mbit/s
  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 189 kr. pr. mdr. 4/0,512 Mbit/s 41,88 kr. pr. Mbit/s

 199 kr. pr. mdr. 10/1 Mbit/s 18,09 kr. pr. Mbit/s

 239 kr. pr. mdr. 14/1 Mbit/s 15,93 kr. pr. Mbit/s

 249 kr. pr. mdr. 20/2 Mbit/s 11,32 kr. pr. Mbit/s  

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 250 kr.

 markedsfører ikke _ _
 internet til under 250 kr. 

Antennelaug
Glentevejs

INTERNETPRISER MELLEM 250 KR. OG 350 KR. PR. MÅNED

Udbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/sUdbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/s

 298 kr. pr. mdr. 100/20 Mbit/s 2,48 kr. pr. Mbit/s
  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

 299 kr. pr. mdr. 40/5 Mbit/s 6,64 kr. pr. Mbit/s

 269 kr. pr. mdr. 15/5 Mbit/s 13,45 kr. pr. Mbit/s
  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 329 kr. pr. mdr. 25/10 Mbit/s 9,40 kr. pr. Mbit/s  

 269 kr. pr. mdr. 30/6 Mbit/s 7,47 kr. pr. Mbit/s

 299 kr. pr. mdr. 60/12 Mbit/s 4,15 kr. pr. Mbit/s

 229 kr. pr. mdr. 20/1 Mbit/s 10,90 kr. pr. Mbit/s

 279 kr. pr. mdr. 35/5 Mbit/s 6,98 kr. pr. Mbit/s

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

 279 kr. pr. mdr. 30/10 Mbit/s 6,98 kr. pr. Mbit/s

 279 kr. pr. mdr. 20/2 Mbit/s 12,68 kr. pr. Mbit/s

 279 kr. pr. mdr. 50/50 Mbit/s 2,79 kr. pr. Mbit/s

 299 kr. pr. mdr. 60/60 Mbit/s 2,49 kr. pr. Mbit/s  
  HØJESTE HASTIGHED
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HBBTV, WEBTV OG 
NETRADIO 
Flere tilbud med at se TV over internettet

// AF STEEN NICOLAISEN

// HBBTV

Hybrid BredBåndsTV. DR kører et forsøg, hvor man kan bruge 

sit SmartTV til at hente yderligere og ældre TV-programmer 

ind via internettet. Der er kommet externe bokse, som også 

vil modtage HbbTV. Glenten udsender disse HbbTV-signaler. 

Disse bokse og TV skal have en internettilslutning tilsluttet. 

Og antennekablet.

Selvom alle TV fabrikanter har reklameret med, at deres 

SmartTV er fremtidens TV, så har kun modeller fra som-

meren 2012 HbbTV indbygget. Selv om 2010 og 2011 modeller 

også ville kunne få denne funktion, skal man ikke forvente 

at producenterne aktiverer det. På nogle TV skal man ak-

tivere funktionen i TVets menu. Nogle ældre TV kan måske  

aktivere funktionen i menuen, ved at vælge landeområde til 

Tyskland. Samsung vil blokere det I Danmark, ifølge fora på 

internettet.

Glenten udsender pt. disse HbbTV signaler på DR Syns-

tolknings-kanalen på kanalplads 46. Gå til kanalen og inden  

10 sek. kommer der i nederste højre hjørne en rød prik (Hvis 

dit TV har HbbTV). Her skal du trykke på den røde knap på 

fjernbetjeningen - så fremkommer der en menu over tv-ind-

slag fra DR, du kan vælge imellem.

ZDF (kanalplads 70) og SAT1 (kanalplads 255) udsender 

også disse HbbTV-signaler. Flere tyske kommer sikkert til. 

Prøv.

// WEBTV

På din Mac eller PC, SmartPhone eller iPad er der også mange 

tilbud om at se TV-programmer. DR’s programmer findes på 

dr.dk/nu og er uden meromkostninger, da det er betalt ved 

licensen. De fleste tyske programmer har også deres egne 

“gratis” hjemmesider.

De fleste andre kommercielle programmer har deres hjem-

mesider, hvor man mod betaling kan se deres programmer 

på nettet.

Glenten vil også gerne tilbyde WebTV, og I øjeblikket er vi i 

gang med at afprøve forskellige løsninger. Tidsplanen er ikke 

endelig pt.

// WEBTV / LIVETV VIA INTERNETTET

“Gratis”

Flot samling af diverse programmer: http://flimmeren.dk 

Prøv den…

DR1: http://www.dr.dk/TV/live/dr1/

DasERSTE / ARD: http://live.daserste.de/

ZDF: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/

NDR: http://www.ndr.de/mediathek/

Mod merbetaling...

TV 2: http://tv2play.dk/

SBS: http://nutv.dk/

Viasat: http://viaplay.dk/

dk4: http://www.dk4.tv/

C More: http://www.cmore.dk/play

// NETRADIO

Mens vi er I gang med nettet, så kan man også høre rigtig 

meget radio over internettet. F.eks. på dr.dk/radio

»»»»»»»»»»»»»»»
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A LA CARTE TV
TV2-PAKKE              73.-

TV 2 Charlie                      40.-

TV 2 Zulu HD                     45.-

TV 2 Film HD                     30.-

TV 2 NEWS                         45.-

TV3-PAKKE              99.-

TV3

TV3 HD                              75.-

TV3 Puls                            26.-

NYHEDSPAKKE         55.-

CNN                                   20.-

BBC World News               20.-

Euronews                         20.-

BBC-PAKKE             58.-

BBC Lifestyle                    12.-

BBC Knowledge                14.-

BBC HD                             20.-

BBC World                        12.-

BBC Entertainment          16.-

UPTOWN-PAKKE       15.-

Uptown                             10.-

Uptown Classic                20.-

BØRNEKANALER     70.-

Disney Channel                30.-

Disney XD                         20.-

Disney Junior                   10.-

Nickelodeon                     20.-

Nickelodeon Junior          10.-

Cartoon Network              22.-

Boomerang                       22.-

SPORTSKANALER   

TV3 Sport 1 HD                 89.-

TV3 Sport 2 HD                 31.-

MUSIKKANALER    

MTV Hits                           10.-

MTV Rocks                        10.-

MTV Dance                       10.-

MTV                                  20.-

MTV Live HD                     30.-

Vh1 Classic                      10.-

Vh1                                   20.-

DOKUMENTARKANALER

National Geographic        20.-

Nat. Geo Wild                    20.-

Nat. Geo Wild  HD             30.-

VIASAT GOLF            49.-

DANTOTO                  30.-

TRAVEL CHANNEL     12.-

HISTORY CHANNEL HD   13.-

HUSTLER TV (PORNOKANAL)  8O.-

TNT                           22.-

SHOWTIME               18.-

FRANCE 24 ARABISK          6.-

FRANCE 24 FRANS           6.-

BOKSEKAMP (PAY PR. VIEW)   499.-

VIASAT FILM (6 KANALER)    99.-

CMORE FILM (6 KANALER) 179.-

CMORE SPORT (3 KANALER)   89.-

CMORE TOTAL (FILM+SPORT)  199.-

EURO-PAKKE            34.-

TV5 Europe

RAI Uno

TVE

Polonia

France 24, FR.

1TVRUS

BALKAN PAKKE         80.-

NTV Hayat

HRT 1

OBN

TV 1

RTS

DOKUMENTAR-PAKKE 79.-

National Geographic        

Nat. Geo Wild                    

Nat. Geo  HD        

Viasat Nature

Viasat Crime

Viasat History

Viasat Explorer

LILLE VIASAT-PAKKE  120.-

TV3 HD                                   

TV3+ HD                             

TV3 PULS

Viasat Nature

Viasat Crime

Viasat History

Viasat Explorer

TYRKISK PAKKE        45.-

TRT Tyrk

S Avrupa

EURO D

atv

Haber Türk

Show Türk

BØRNE/MUSIKPAKKE 70.-

Nickelodeon                   

Nickelodeon Junior 

Cartoon Network     

Boomerang                    

Vh1

MTV HD

SBS-PAKKE             127.-

Kanal 4                   

Kanal 5 HD

6'eren

Discovery Chanel

Animal Planet HD

A LA CARTE kræver en digital DVB-C modtager
1. Kan dit tv modtage ZDF og ARD, skal du have et CA-modul og a la cartekort til kr. 300,-

2.  Kan dit tv IKKE modtage ZDF og ARD, kan du få en almindelig digitalboks og a la carte kort 

for kr. 180,- eller en boks med HD og kortet.

3. En HD boks med kort til kr. 830.-

A la carte programmerne opkræves på din tv-faktura.

Altså:

Løsning 1. Løsning 2. Løsning 3. 

CA modul + kort = kr. 300,- SD boks + kort = kr. 180,- HD boks + kort = kr.  830,-  Antennelaug
Glentevejs

BLIV OPDATERET: WWW.GLENTEN.DK/ALACARTE
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»
Disse kanaler kan kun købes pakkevisDisse 42 kanaler kan købes enkeltvis eller som pakke

**  Mere a la carte og HD med “Det Nye TV Signal” Se foregående side, hvornår alle er klar og se 
glenten.dk/detnyetvsignal  **
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Kabler hen til tv eller boks, og søgemetode skal være OK, for 

at få et godt resultat. Oplever du evt. pixeleringer, prøv med et 

godt kabel DIREKTE fra stikdåsen i væggen til tv eller boks. 

// PHILIPS:

Vælg Opsæt/Søg efter kanaler, OK – Geninstaller, OK – Dansk, 

OK – Netværk, OK – Kabel – Indsæt værdierne, som herover. 

– Start, OK. Kanalerne søges og gemmes, OK.  For at undgå, 

at Philips sletter dine kanaler gå til: Opsæt>Kanalindstillinge

r>Kanalinstallation>Automatisk Kanalopdatering: Vælg FRA.

// SAMSUNG:

NB! Ikke alle funktioner I nyere modeler virker med Glenten. 

F.eks. funktionen “TV NU” har Samsung valgt IKKE at suppor-

tere for selvstændige antenneforeninger. Ønsker du at købe 

et Samsung TV, hør forhandleren, om de har slået HbbTV fra. 

(Så kan du ikke se DR's arkiver)

Nye Samsung har operatørvalg, her vælger du “Andre” 

og indtaster værdierne.  Du skal vælge Hurtigscan. Menu-

Indstillinger-Autolagring. Netværks ID: 1, Frekvens 434000, 

Symbolrate: 6875, QAM 64. (Svigter det, prøv: Netværks ID: 1,

Frekvens 154000, Symbolrate: 6875, QAM 256.)

// SONY:

Tryk MENU - Vælg indstillinger - Vælg værktøjskassen 

- Vælg Digital opsætning

- Vælg Aut. programindstilling

manuel: 434.000 - Net ID: manuel: 1 – Start

Ældre modeller: Autostart - Sprog: Dansk - Land: Svensk, 

herefter som herover.

Nye Sony har operatørvalg, her vælger du “Andre” og 

indtaster værdierne.

// 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 “Tænd-knappen” 

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. A la carte program-

merne hedder “AlaCarte“- efter navnet, og kommer typisk 

fra kanal 111 opefter.

* Chip på kortet skal indad først og mod den blå eller gule 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 (De sidste 4 cifre før 

bindestregen.) 0207180 _ _ _ _

Sådan søger du dine 
DIGITALE PROGRAMMER frem

Disse ting, kan stå i din tv-menu: Digital Indstilling – Konfig - Auto lagring – Manuel – Kabel - Hurtigscan. 

Find i menuerne, hvor du kan indtaste disse værdier

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

Får du en til at hjælpe dig med at søge, så skriv det ned på et stykke papir, så du kan gøre det selv, næste gang.

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. *  *

Hjælp:
 
Når tvet har søgt rigtigt vha. LCN, så er DR1 på kanalplads 1 og TV2 på kanalplads 2. Er det ikke nemt, at søge kanalerne ind og kan din manual eller forhandler ikke finde ud af det, så kan producenten måske forklare det på en menneskelig måde? Disse links er også på (glenten.dk/tvguides)

TV Telefon E-mail/HjemmesideLG 80885758 (8-18) www.lg.com/dk/supportPanasonic 43200860 (9-17) support.dk@eu.panasonic.comSony 70112105 (9-18) www.sony.dk/support/daSamsung 70701970 (8-19) www.samsung.com/dk/info/contactus.htmlPhillips 35258314 (9-18) www.support.philips.comProsonic 87783090 (8-22) kundesupport@bilka.dkGrundig 41909783 (9-16) servicedanmark@grundig.comJVC 43509000 ForhandlerenB & O  Forhandleren

Hjælp:
 
Når tvet har søgt rigtigt vha. LCN, så er DR1 på kanalplads 1 og TV2 på kanalplads 2. Er det ikke nemt, at søge kanalerne ind og kan din manual eller forhandler ikke finde ud af det, så kan producenten måske forklare det på en menneskelig måde? Disse links er også på (glenten.dk/tvguides)

TV Telefon E-mail/HjemmesideLG 80885758 (8-18) www.lg.com/dk/supportPanasonic 43200860 (9-17) support.dk@eu.panasonic.comSony 70112105 (9-18) www.sony.dk/support/daSamsung 70701970 (8-19) www.samsung.com/dk/info/contactus.htmlPhillips 35258314 (9-18) www.support.philips.comProsonic 87783090 (8-22) kundesupport@bilka.dkGrundig 41909783 (9-16) servicedanmark@grundig.comJVC 43509000 ForhandlerenB & O  Forhandleren

4211198_Glenten1_2014_C-korr.pdf   17 03/03/14   08.56



ORIENTERING fra din forening 1/201418

MHz Radioprogram Knap 
 MHz Radioprogram      Knap MHz Radioprogram Knap 

 MHz Radioprogram      Knap

 97.80  Hit Radio FFH

 98.60  Norge P4

 99.10  DR P6 Beat

 99.40  Radio Midtfyn/Radio 2000

 99.70  Radio 100 FM

 100.00  Radio Swiss Jazz

 100.30  BBC Radio 1*

 101.40  RTL Radio

 102.40 Radio24syv

 103.30  N-Joy

 104.20  Radio 3

 105.30  France Culture

 105.60  Nova FM

 106,5 VLR, Vejle Lokal Radio 

 107.00  Polskie Radio Jedynka

 107.40 BBC Radio 3*

 107.80  BBC World Service*
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DR RADIO DIGITALT PÅ 
DIT TV ELLER BOKS
Pr. 1. april 2014 starter Glenten med digital radio på tv modtageren. I første omgang udsender vi DR's kanaler. 

Med din tv-fjernbetjening trykker du 401 og frem. LCN-numrene vises her:

 87.60  DR P1

 88.20   DR P4 Fyn

 88.70  DR P2 Klassisk 

 89.30  OSR /UFM
 
 89.80  DR P3 

 90.40 Fyns Total Radio 1

 91,10 SR P4 Sverige

 91.40 Radio Energy (NRJ)

 92,30  Radio NRJ, France

 93,00  Nostalgie la l'egende

 93.30
  Odense Kanalen

  (Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

 93.70  NDR 1

 94.40  NDR 2

 95.00  NDR Kultur

 95.50  DR P5, Afslappet musik

 96.10  Deutschlandfunk

 97.40  Klassisk Radio, Tysk

401 406 410

411
407

408

409

402

403

404

405

NYHEDER

*Findes pt. ikke på satellit.
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»»»»

Julagergård Antennelaug har i næsten 20 år fået leveret TV og 

radio fra Glenten. Siden da har foreningen kun aftaget Glentens 

TV-programmer og haft sin egen medlemsadministration.

Dette er nu ændret således at Glenten fra 2014 også skal ad-

ministrere Julagergård Antennelaugs medlemmer. Samtidig 

er service på antenneanlægget overgået til Glentens service-

partner.

Fra den 1. februar i år har Julagergårds medlemmer også 

nydt godt af at have fået Glentens egen internet, som er væsent-

ligt billigere end internet fra Stofa som man havde før.

Overgangen til Glentens internet er foregået rimelig smer-

tefrit, selvom det var lidt af en opgave at få oprettet de ca. 

150 nye internetkunder lige op til skiftet fra Stofas internet til 

Glenten den 1. februar.

Glenten håber i hvert fald at Julagergårds medlemmer har 

været glade for at være skiftet over til Glentens internet.

I december 2013 satte Glenten et nyt, hurtigere, 

sikrere og bedre medlemssystem i drift.

Fakturering og medlemshenvendelser kan nu be-

handles mere effektivt, fordi det nye medlemssystem 

ganske enkelt er hurtigere og giver flere muligheder 

for effektiv og smidig administration.

For medlemmerne betyder det, at de vil opleve hurtig-

ere og bedre behandling af medlemshenvendelserne.

Den 16. januar 2014 satte Glenten et nyt telefonsystem i drift. 

Det medfører en række fordele for de medlemmer, som skal i 

kontakt med os. Man bliver hurtigt guidet til den medarbejder, 

der kan behandle henvendelsen, og det den drejer sig om.

Man kommer ikke til at ringe forgæves til Glenten, fordi der ved 

enhver henvendelse, er mulighed for at lægge en telefonbesked, 

så vi hurtigt kan ringe tilbage. Hvis der er kø i spidsbelastnings-

perioderne, bliver man løbende orienteret om, hvilket nummer 

man er i køen. På den måde kan man vurdere, om man vil vente, 

eller om man vil lægge en telefonbesked, så man kan blive ringe 

op af Glenten efterfølgende.

JULAGERGÅRD ANTENNELAUG 
har fået internet fra Glenten

NYT MEDLEMS-
SYSTEM HOS 
GLENTEN

NYT TELEFON-
SYSTEM HOS 
GLENTEN

Medlemsadministration:
Pr. 1 januar har Glenten overtaget administrationen af med-

lemmerne i Julagergård. Det betyder, at det fremover vil være

Glenten som udsender fakturaer hvert kvartal. Det er noget

nyt i forhold til tidligere hvor bestyrelsen i Julagergård har

udsendt regninger for et år af gangen. Som noget nyt kan

regningen for TV/internet tilmeldes betalingsservice.

Medlemsadministration:
Pr. 1 januar har Glenten overtaget administrationen af  med-

lemmerne i Julagergård. Det betyder, at det fremover vil være 

Glenten som udsender fakturaer hvert kvartal. Det er noget 

nyt i forhold til tidligere hvor bestyrelsen i Julagergård har 

udsendt regninger for et år af  gangen. Som noget nyt kan 

regningen for TV/internet tilmeldes betalingsservice.

// AF PETER K. OLSEN
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Selvom vi er forskellige fra vores naboer, kan vi dele mange 

oplevelser med hinanden. De medrivende dramaer fra vores 

nabolande kan hjælpe os med at blive klogere på det, vi tum-

ler med til hverdag, og det kan være både de store og de 

små ting. Når vi sidder foran tv’et kan vi læne os tilbage og 

genkende vores eget liv på skærmen i flot fortalte historier, 

der sætter tingene i perspektiv.

Når vi tænder for de svenske, norske og tyske tv-kanalerne, 

ser vi direkte ind i tilværelsen, som den udspiller sig hos 

vores naboer. Kærlighed, venskab, tragedier og sorg, 

nederlag og succes, tvivl og tro – de store følelser og de store 

spørgsmål: Hvem er jeg, hvor er jeg på vej hen, hvad skal det 

hele blive til? Når tv er bedst, får det os ikke til at glemme, 

men til at huske, det tager ikke vores tid, men giver stof til 

eftertanke. Nabolandskanalerne bringer os tættere på vores 

naboer – og gør os klogere på vores eget liv. 

// DET MODERNE MENNESKE ER FRA NORGE

Grundlæggeren af det moderne drama finder vi i Norge … 

Med Henrik Ibsen trådte det moderne og sammensatte men-

nesket ind på scenen, med følelser, drifter, dunkle hemmelig-

heder og en fortid, man ikke kan flygte fra. Norsk tv og drama 

er ambitiøst med fremragende skuespil og stort anlagte pro-

duktioner, og man behøver bare at tænde for NRK for at nyde 

godt af det. 

NRK’s seneste storsatsning er thrillerserien ”Mammon”, 

der allerede inden premieren havde fået stor international 

opmærksom. Centralt i serien står journalisten, Peter, der er 

ansat på en toneangivende avis og får nys om en mystisk skan-

dale i finansverdenen. Temaet kredser om grådighed og går 

tæt på det moderne menneskes forhold til magt og begær.

// SVENSK DRAMA OVERGÅR SIG SELV

Olof Molander, Alf Sjöberg - og Ingmar Bergman: Svensk dra-

matik hører til i den absolutte top. Efter kammerspil som 

”Scener fra et ægteskab” var tv-dramatik ikke længere det 

samme. Med storproduktioner som ”Udvandrerne”, ”Arn” og 

”Selma Lagerlöf”, synes SVT’s største udfordring at være, at 

overgå sig selv. 

Men med den helt nye serie ”Tykkere end vand” har SVT for 

alvor lagt op til et gedigent familiedrama. Svigt, jalousi og 

rivalisering lurer hos familien Waldemar. Efter moren Anna-

Lisas pludselige død, samles de tre børn om hendes testa-

mente og snart kommer mørke familiehemmeligheder og 

indbyrdes stridigheder frem i dagens lys.

// TYSKLAND SKRIVER FILMHISTORIE

Den første verdensomspændende filmindustri udgik fra 

Tyskland – og de skabte banebrydende værker som 

”Dr. Caligaris Kabinet” og ”Metropolis”. Forfattere, komponis-

ter og skuespillere samlede deres kræfter i stor filmkunst, 

der stadig sætter overliggeren, når der bliver produceret 

tysk drama og tv. 

Tyskerne leverer storslåede dramaserier, i de seneste år 

har vi set det med produktioner som ”Buddenbrooks” på 

ARD og ”Vores mødre, vores fædre” på ZDF. Filmatiseringen 

af Thomas Manns nobelprisvindende roman ”Buddenbrooks” 

gjorde en klassiker i verdenslitteraturen levende for os på 

tv. Med Den Tyske Fjernsynspris for den tredelte storfilm 

”Vores mødre, vores fædre” beviste ZDF igen sit værd på dra-

mafronten. Den tredelte fortælling om de fem venner under 

2. Verdenskrig, var sidste års store tyske seersucces. Filmen 

nåede også godt ud over Tysklands grænser og blev både vist 

på DR2 og SVT1. 

Der er altså god grund til at tænde for tv’et og tage på 

oplevelsestur på nabolandskanalerne, mange film, serier og 

programmer er endda tekstet på dansk.

Se DRAMA hos naboen

»»»»»»»
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Se evt. ændringer på Infokanalen

Pris for pakkeskift kr. 300,-

__Grundpakken __Mellempakken __Familiepakken   

__Fuldpakken __Sportspakken __Fuldpakken + Film   

__ Sportspakken + Film

Navn: 

Adresse:

Telefon:

Mail:

fornavn  efternavn 

gade  husnr.  postnr.

fastnet  mobil  arbejde

dato  underskrift  

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift

Indsend kupon inden den 10. i måneden 
for pakkeskift til den næste 1.

INDSEND KUPONEN INDEN 

DEN 10. I MÅNEDEN FOR 

PAKKESKIFT TIL DEN 

NÆSTE 1. 

SE EVT. ÆNDRINGER 

PÅ INFOKANALEN.

KLIP UD OG GEM!

Politiaktion MOD TV-PIRATERI
Politiet har beslaglagt ulovligt krypteringsudstyr på 

mere end 30 adresser i en sag om ulovlig deling af koder 

til betalings-tv. Politiaktionen har afdækket et netværk, 

der beskæftiger sig med det såkaldte card sharing, og 

27 personer sigtet i sagen.

Politiaktionen skete i januar i det midt- og nordjyske 

område – med assistance fra Rigspolitiets Nationale 

IT Efterforskningssektion, Syd- og Sønderjyllands Politi, 

Politiet i Midt- og Vestjylland og Nordjyllands Politi.

I forbindelse med ransagningerne er to personer blevet 

sigtet for at være bagmænd i netværket, der har haft 

mere end 35 brugere. Strafferammen for ulovlig card 

sharing er ifølge radio- og fjernsynsvirksomhedsloven 

op til 1 ½ års fængsel, der i særligt graverende tilfælde 

kan stige til seks års fængsel.

Der blev yderligere sigtet omkring 25 personer for at 

have været opkoblet til netværket. Straffen for at være 

bruger i et ulovligt card sharing netværk er en bøde på 

op til 20.000 kr.

Vicestatsadvokat Erling Vestergaard fra Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ud-

taler efter aktionen:

”Politi og anklagemyndighed ser med stor alvor på 

denne form for misbrug af IT-udstyr til uberettiget at 

skaffe sig adgang til betalings-tv.”

I aktionen deltog IT-efterforskere fra Rigspolitiet og 

mere end 30 betjente fra de tre jyske politikredse, der 

assisterede med gennemførelse af ransagningerne.

”Det er nok ikke sidste gang man ser en lignende aktion 

med den slags netværk, der koster TV-industrien million-

beløb hvert år i tabte abonnementsindtægter,” siger 

vicestatsadvokat Erling Vestergaard.

Aktionen skal ses som led i en række af initiativer, som 

Rigsadvokaten i juli 2013 iværksatte for at styrke ind-

satsen mod piratkopiering og varemærkeforfalskning.

Kilde: anklagemyndigheden.dk

Yderligere oplysninger: www.stopnordic.com 
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Glentevejs Antennelaug

+ + + 24387 + + +

7993 Sydjylland-Fyn USF B

Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

KLIP UD OG GEM!
INDSEND KUPONEN INDEN 

DEN 10. I MÅNEDEN FOR 
PAKKESKIFT TIL DEN 

NÆSTE 1. 

SE EVT. ÆNDRINGER 

PÅ INFOKANALEN.

på bokse og kort!
Kan dit tv ikke modtage de digitale signaler er her 2 rigtig 

gode tilbud, som giver dit tv flere programmer og bedre 

billedkvalitet.

Boksene gør, at du også kan se tv efter fremover, hvor 

nogle analoge programmer udfases.

Begge bokse kan også bruges til a la carte. Du skal blot 

have vores Conax kort til 130.- og en aftale på et eller flere 

a la carte programmer. Kortet kan også genbruges, hvis du 

senere får en ny digital fladskærm.

SD MPEG2 DVB-C boksen Digiality C-2001: 

Kr. 50.- incl. alt tilbehør.

Boksen er meget nem at installere og virker med alle tv. 

Både billedrørs tv og fladskærme. alle fladskærme uden 

digital DVB-C tuner indbygget, bør have denne SD eller 

HD boks for billedkvalitetens skyld.

HD MPEG4 DVB-C boksen Maximum XO-505e: 

Kr. 700.- incl. alt tilbehør.

Alle HD-ready fladskærme, der ikke har en DVB-C tuner 

indbygget, men som har et HDMI stik vil få fantastiske 

flotte og skarpe billeder. Ligeledes også klarere farver. 

Giv din fladskærm nyt liv og mange flere programmer. 

Du behøver så ledes ikke at købe et nyt tv.

Conax CA-modul til din boks eller fladskærm: Kr. 170.-

Modulet bruges sammen med dit a la carte kort til at 

montere i dit tv. Modulet har Conax kodningssystemet 

indbygget.

Conax kort: Kr. 130.-

Kortet kan bruges direkte i vores 2 bokse uden CA-modul.

Til din nyere fladskærm skal du bruge både CA-modul og kort.

SUPERTILBUD
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I 2001 startede man så småt med at udbyde internet i Glenten.

Det var foreningens mangeårige servicepartner Ole Eriksen, 

O E Kabel TV, som startede med at forberede antenneanlæg-

get til internet.

I forbindelse med firmaets investering i internet på Glenten 

blev der mellem Glentens bestyrelse og Ole Eriksen indgået 

en 10-årig kontrakt, hvor O E Kabel TV havde eneret på at  

udbyde internet på anlægget i perioden. I 2005 Solgte Ole 

Eriksen sit firma til Canal Digital. Canal Digital havde i en del 

år leveret TV og paraboler til private og ville gerne ind og 

have en del af markedet for kabel TV.

Lige inden Canal Digital overtog O E Kabel TV i oktober 2005 

blev internetkontrakten mellem O E Kabel TV og Glenten for-

længet med 7 år så kontrakten i stedet for at udløbe i 2011 

ville udløbe pr. 1. januar 2019.

Dette forhold, sammen med flere andre ting, gjorde at den 

daværende bestyrelse blev afsat på Glentens generalforsam-

ling den 8. februar 2006.

Den nye bestyrelse var stærkt utilfreds med at div. kontrak-

ter og specielt internetkontrakten var så lang. Her skal det 

indskydes, at den årlige omsætning på at drive internet på 

Glentens antenneanlæg ligger omkring 20 mio pr. år, så det 

er rigtig mange penge det drejer sig om. Efter at Canal Digital 

havde overtaget O E Kabel TV´s firma og kontrakter var der 

mange møder og forhandlinger mellem Glentens bestyrelse 

og Canal digital om en evt. nedsættelse af kontraktlængden 

vedr. internet. Alt dette førte ikke til noget og derfor blev der 

indledt en voldgiftssag mellem Glenten og Canal Digital. Den-

ne blev ført i december 2009. Udfaldet af sagen blev bl.a. at de 

områder i Glenten, som var signalforsynet i april måned 2004 

forblev en del af den lange internetkontrakt.

Voldgiftsdommen skar også 2 år af kontraktlængden på  

internet så internetkontrakten udløber den 1. januar 2017.

I mellemtiden var Glenten begyndt at levere sin egen internet-

løsning til 2 nye foreninger i Tarup, som blev en del af Glen-

ten i 2008. Her var stridspunktet de nedgravede fiberkabler, 

som forsynede de nye medlemmer med signal og internet fra 

Glenten. Canal Digital mente at fiberkablerne også var en del 

af deres eneret til internet. Denne eneret blev dog forkastet 

ved voldgiftsafgørelsen. Interesserede kan læse om voldgifts-

afgørelsen i det første medlemsblad 2010. Det kan findes på 

http://glenten.dk

Det korte af det lange blev at foreninger, og områder, som 

blev tilkoblet Glenten efter april måned, 2004 ikke var inde-

holdt i Canal Digitals eneret til leverance af internet.

Dette har banet vejen for, at Glenten nu har ca. 2800 egne 

internetkunder i Odense, Lunde og Tommerup St.

I 2010 fandt Canal Digital ud af at man ikke var i stand til at 

opretholde en fornuftig forretning inden for kabel TV. Derfor 

satte man kabel TV afdelingen til salg. Glenten tilbød Canal 

Digital at man ville ”købe” internetkontrakten tilbage så Glen-

ten selv påbegyndte salg af internet til medlemmerne. På det 

tidspunkt var der ca. 6 år tilbage af kontrakten så det kunne 

godt betale sig.

Det endte dog med at Stofa købte hele Canal Digitals kabel 

TV forretning – incl. eneretten til levering af internet på Glen-

ten. Det er her vi står i dag.

Antenneforeninger:  Områder:

Julagergård Antennelaug  Skibhus Skovly

Østparkens Antennelaug  Skibhusvej 266-284

A70 Bolbro  Kimbrerbakken, (nyt område i Bellinge)

Bellinge Antennelaug  FAB, Nedergården i Nedergade

Søparkens Grundejerforening  FAB, Bregnevej 1-9 (Bolignet)

Tidligere kolibri Antennelaug  OAB (Civica) Afd. 25 Kildemosen

Tidligere Tarup Antennelaug  Gyldenhøjen/Gyldenhusvej, Gyldenmarken

Lunde Antennelaug  OAB (Civica) Afd. 1 Kochsgade m. fl.

Tommerup St. Antenneforening  Isgårdsvænget

 Søndermarken + Bækkelunds Have

Kan jeg få internet  
fra GLENTEN?

Hvor har man så mulighed for at få Glentens eget internet? 

// AF PETER K. OLSEN

»
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Du kan tilmelde dig via Glentens hjemmeside  
under "selvbetjening". 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 (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.

NB! 
Undgå at betale  

fakturagebyr på kr. 50.-  

Tilmeld Nets. 
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Du kan slå undertekster til, hvis du har svært ved at høre, 

hvad der bliver sagt.

// UNDERTEKSTER

Du kan hente undertekster til masser af programmer på 

DR. I programoversigter optræder ikonet [=] ved program-

mer, hvor tekster kan vælges til.

// HVILKE MULIGHEDER HAR JEG FOR AT FÅ  

UNDERTEKSTER PÅ DANSKE PROGRAMMER?

Der findes to former for undertekster. Tekst-tv-under tekster 

og DVB-undertekster.

// HVAD ER DVB-UNDERTEKSTER?

DVB-undertekster er undertekster i digital kvalitet. Det bety-

der bl.a., at de er i en forbedret kvalitet i forhold til de tradi-

tionelle tekst-tv-undertekster og dermed nemmere at læse.

// HVAD ER FORDELEN VED DVB-UNDERTEKSTER?

Fordelen ved DVB-underteksterne er, at de kan slås til én 

gang for alle, sådan at de automatisk kommer på skærmen, 

hvis de findes. Hvis du har dårlig hørelse og har brug for 

undertekster hver gang du ser fjernsyn, er det bekvemt 

med DVB-underteksterne, fordi fjernsynet selv sørger for at 

finde dem frem. Og du slipper for at skifte til tekst-tv hver 

gang for at tjekke, om der findes undertekster, eller hver 

gang du skifter kanal.

// KAN ALLE SE DVB-UNDERTEKSTER?

Nej, men mange kan. Det kræver, at man modtager sit signal 

fra en antenne eller fra en kabel- eller satellit-distributør, 

som tilbyder denne tjeneste. Og så er det i øvrigt nødven-

digt, at man har en digital tv-modtager.

// HVORDAN SÆTTER JEG DVB-UNDERTEKSTER PÅ?

Det gøres i dit fjernsyn/modtagerboks med din fjernbetje-

ning. Det gøres forskelligt fra apparat til apparat. Typisk skal 

du vælge "Indstillinger" og derefter menuen "Undertekster".

// PÅ HVILKEN TEKST-TV-SIDE FINDER JEG UNDERTEKSTER?

Sidetalene for undertekster på tekst-tv er:

DR1: 398, DR2: 397, DR 3: 396, DRK: 398, DR Ultra: 395,  

DR Ramasjang: 397, Information om tekster: 399

// ER DER FORTSAT DANSKE PROGRAMMER, DER AUTOMATISK 

FÅR UNDERTEKSTER SAT PÅ?

Hvordan kan jeg i programoversigten se, om der er mulig-

hed for vælge undertekster til et givent program?

// TIL HVILKE PROGRAMMER FINDES DER UNDERTEKSTER?

Til langt de fleste programmer på DR findes der underteks-

ter - også til live-programmer som fx tv-avisen, sportsud-

sendelser og underholdning.

// HVORFOR SÆTTE UNDERTEKSTER PÅ?

Du kan vælge at sætte danske undertekster på danske pro-

grammer, hvis du har svært ved at høre, hvad der siges i 

programmet - fx fordi du har nedsat hørelse, eller der er 

megen støj, der hvor du ser tv.

Kilde: dr.dk

Undertekster på
DR PROGRAMMER

[=]

»
// AF STEEN NICOLAISEN
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Fra 1. juli 2014 vil medlemmerne i Østparkens Antennelaug modtage opkrævninger for TV og  

internet direkte fra Glenten (med forbehold for godkendelse af Østparkens generelforsamling). 

Faktureringen vil fremover ske kvartalsvis og kan naturligvis tilmeldes betalingsservice.  

Samtidig skiftes over til teknisk service via Glentens vagtservice.

Det betyder at medlemmer i Østparkens Antennelaug skal kontakte Glenten ved behov  

for hjælp, enten vedr. spørgsmål om abonnement eller teknisk service.

Mail: info@glentenodense.dk eller tlf. 6614 4177

ØSTPARKENS ANTENNELAUG  
administreres fremover af  Glenten

Glenten har hen over vinteren haft et pilotprojekt kørende 

vedr. start forfra og catch-up.

Start forfra betyder, at man imens en udsendelse bliver 

sendt kan starte denne forfra inden programmet er slut. Der 

er flere andre udbydere, som tilbyder denne facilitet så det er 

Glenten naturligvis også nødt til at kunne tilbyde.

I sagens natur vil det betyde, at programmet skal gemmes 

et sted så man kan hente den første del af det man er gået 

glip af.

Dette vil ikke kunne lade sig gøre med det set-up man bruger 

til almindelig TV-transmission. For at det kan lade sig gøre 

skal programmet gemmes som en såkaldt IP-strøm, der så 

kan hentes via en internetforbindelse. Selvsagt kræver det at 

det centrale udstyr, der skal bruges til dette skal være kapa-

belt til at levere en masse individuelle IP-strømme til mange 

forskellige brugere på samme tid. De enkelte seere vil jo  

aldrig få leveret den samme IP-strøm da de jo beder om start 

forfra på forskellige tidspunkter.

I Glentens tilfælde med ca. 30.000 medlemmer vil måske  

1% bruge start forfra samtidig. Det svarer til at der fra det 

centrale udstyr skal leveres 300 X 5 Mbit/s (en TV-kanal fylder 

ca. 5 Mbit/s udsendt som en IP-strøm i god kvaliet) svarende 

til ca. 1.5 Gbit/s. Det er en del mere end Glentens ”egne” nu-

værende 2600 internetbrugere genererer af trafik på inter-

net når der er flest brugere på.

Derfor er det ikke bare noget man lige laver for et lille beløb.

Catch-up er lidt samme historie: Her drejer det sig om at kun-

ne gense en udsendelse sendt måske for flere dage siden. 

Catch-up vil naturligvis ikke stille de samme krav til bånd-

bredde som start forfra fordi forbrugsmønsteret vil være 

mere jævnt fordelt hen over døgnet.

Glenten har de sidste måneder undersøgt markedet og ud-

valgt et par firmaer som har deltaget i et pilotprojekt vedr. 

catch-up og start forfra. Valg af leverandør vil ske i løbet af 

ret kort tid. Her efter vil der gå nogle måneder med instal-

lation af nødvendigt udstyr, ligesom der skal indgås aftaler 

med programleverandører om rettigheder.

Glenten lægger op til at Glentens medlemmer skal kunne 

tage servicen med f.eks i sommerhuset. Det vil kræve at der 

på stedet forefindes en internetforbindelse som kan levere 

de ønskede antal Mbit/s. Systemet er dog så viseligt indret-

tet, at der sagtens kan benyttes en langsom forbindelse. Det 

vil blot give et lidt dårligere billede. Vi lægger op til, at de nye 

digitale ydelser kan bruges på ens TV hjemme, Iphone, Ipad, 

Android, (fx Samsung mobiler) PC og MAC.

Den slags tjenester er dog ikke noget man bare laver, uan-

set til hvilken enhed. Det skyldes at internetsignalet, der 

bliver udsendt til den enkelte enhed skal være krypteret  

(kodet) så ingen andre kan få fingre i indholdet.

START FORFRA 
og WEB-TV i Glenten... // AF PETER K.OLSEN
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»

Glenten leverer TV-SIGNALER 
TIL ØSTERBRO
Siden den 29. januar har Glenten leveret TV-signaler til Østerbro Antenneforening.

Østerbro Antenneforening blev stiftet i 2007 som en nonprofit antenneforening.  

Foreningen har ca. 3000 potentielle husstande som kan tilsluttes.

Foreningen havde nogle problemer med deres signalforsyning, som gjorde at det var for-

nuftigt at indgå et samarbejde med A2012, sammenslutningen af danske antenneforeninger. 

A2012 blev stiftet i december 2012 med det formål at samle de uafhængige antennefore-

ninger. Østerbro Antenneforening blev tilsluttet A2012´s fiberring i slutningen af januar, 

hvilket var en succes. Foreningen får nu alle TV og radio signaler fra Glentens hovedstation.

Foruden Østerbro Antenneforening er der en del andre antenneforinger på vej ind i  

samarbejdet om signalleverance fra A2012.

Velkommen til Østerbro Antenneforening!

Undertegnede var en enkelt dag på IBC messen i Amsterdam.

Messen afholdes hvert år i september måned og er KÆMPE-

STOR. Der er vel ca. 20 meget store udstillingshaller. Messen 

er meget vidt spændende i det den omhandler alt indenfor 

underholdningselektronik. Et par af hallerne indeholder ting, 

der har interesse for antennebranchen, herunder kabel-tv. 

I den ene hal finder man stort set de samme firmaer, som 

også udstiller på ANGA messen i Køln (dedikeret messe vedr. 

kabel-tv, se evt. det sidste blad). I en anden hal var der en 

mængde firmaer, som udstillede udstyr tilbød ydelser til 

brug for kabel-tv branchen. Formålet med besøg på messen 

var primært for at se om der var noget nyt og revolutione-

rende som Glenten kunne gøre brug af.

På Cisco´s stand viste man en ny type kabelmodem som 

kunne downloade med omkring 1 Gbit/s og med en upload-

hastighed på over 100 Mbit/s. Ved en snak med sælgeren fra 

Cisco kunne han dog berolige mig med, at der indenfor en 

overskuelig tid kommer en ny generation kabelmodemmer, 

som kan overstige disse hastigheder betragteligt. Han kunne 

berette, at Cisco arbejder med at udvikle et kabelmodem som 

om 4-5 år vil kunne bruges helt op til 10 Gbit/s. Ingen skal vist 

påstå, at fiber er det eneste saliggørende..!

Jeg brugte også lidt tid på at besøge firmaer, som havde 

speciale i catch-up og løsninger til start forfra. Der var en 

hel del. Der var også et par danske firmaer på messen der 

gør i dette. Det ene var ret interessant og blev medtaget som 

mulig leverandør af catch-up til Glenten. Selvfølgelig var der 

også en del udenlandske firmaer, der kunne blive potentiel 

leverandør af en sådan løsning. Der er dog problemet med 

sprogbarrieren og det faktum, at en sådan løsning let kan 

koste 1-3 mio.

// 4K TV

I nogle af de andre udstillingshaller var der mere fokus på 

underholdningselektronik. Det alt overskyggende emne var 

nogle steder det såkaldte 4K tv.

4k tv svarer til dobbelt opløsning, både lodret og vandret 

i forhold til det HD-tv vi har nu. SONY havde f.eks en 80” 

fladskærm, som viste nogle helt fabelagtige udsendelser 

i dette høje format. SAMSUNG havde også et 100” 4k tv på 

standen. Det var absolut ikke ringe-re. Det er vanskeligt at 

tænke sig at man kommer meget tættere på virkeligheden, 

så livagtigt var det.

4k tv vil sandsynligvis ikke blive udsendt som almindeligt tv 

som vi kender det nu. Det skyldes at 4k kræver en bitrate på 

60-80 Mbit/s.

Måske 4k indhold bliver udsendt via IP-TV, hvem ved? Nog-

le firmaer på messen havde dog allerede udviklet udstyr, 

som via kompression af signalerne havde opnået at kunne 

vise 4k tv med en bitrate på ca. 20 Mbit/s. Det så nu heller 

ikke værst ud.

Besøg på IBC MESSEN i Amsterdam
// AF PETER K. OLSEN

»»»»

// AF PETER K. OLSEN
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– til bedre tv-underholdning!
JA TAK!

DE BEDSTE SPORTSKANALER
TV3 SPORT 1: UEFA Champions League fodbold, Superliga fodbold, håndbold, NFL,    
Wimbledon-tennis, ishockey VM, dansk ishockey og NHL. Pris: 34,32 kr. ekskl. moms.

TV3 SPORT 2: WTA-tennis med Caroline Wozniacki, international boksning, dansk håndbold,  
dansk pokalfodbold, Premier League fodbold, Nordic Bet Ligaen, speedway og andet motorsport.  
Pris 9,95 kr. ekskl. moms. Har I TV3 SPORT 1 ydes 2 kr. i rabat.

Premier 
League på 

TV3 SPORT 2 
frem til 2016

 – se mere på Viasat.dk/sport
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De digitale SD MPEG2 signaler bliver reduceret de næste 1-2 

år, derfor sælger vi de sidste bokse for kr. 50.- Engangsudgift.

Denne SD MPEG2-boks modtager de almindelige digitale sig-

naler, som der pt. er flest af. Men de fleste tv-signaler over-

går løbende til HD. Boksen virker til alle tv, vha. det medfølg-

ende SCART-kabel. Så du kan forlænge dit gamle tv’s levetid 

med 1-2 år.

Har du en fin stor HD-Ready fladskærm, som ikke indeholder 

en DVB-C modtager, bør du overveje vores HD boks til kr. 700.- 

(incl. HDMI-kabel.)

Alle vores bokse kan anvendes til a la carte. Nye tv kan købes 

fra kr. 1.800.- i nogle butikker.

//   BOKSEN KAN OGSÅ BRUGES TIL AT CHEKKE KVALITETEN

AF DIT TV SIGNAL

Tilslut boksen med det gode kabel, direkte fra stikket i væg-

gen og til boksen. HUSK - ingen plastickapper på stikkene.

Direkte fra vægstik til boks. Ikke igennem evt. fordeler, DVD 

eller video. Tænd boksen, så du kan se boksens menu på TVet.

På C-2001 boksens fjernbetjening trykker du MENU, 

Tryk OK til Kanaler, Tryk OK til Rediger, Vælg DR1 og tryk OK. 

Se kvaliteten.

Kvaliteten skal være over 50% - helst over 60% (Kvaliteten 

er dog OK, hvis TV billedet er OK og uden forstyrrelser.)

Tryk EXIT og vælg evt. en anden kanal du vil chekke.

Hvis kvaliteten er for lav, kan det skyldes antenneinstalla-

tionens materiel. Eller at signalet er for svagt.

Er signalet for svagt? Tilslut kablet direkte fra vægstikket 

til TVet. Indstil TVet til at vise det sidste program I kan se, 

med tv’ets fjernbetjening: Analogt: Evt. DR Ramasjang - TV 2 

Zulu – MTV. Er der sne på det program, er signalet for svagt.

DIGITAL SD MPEG2 BOKS 
TILBUD KR. 50.-

»»»»

»»»»»»»»»
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GLENTENS INTERNET

Navn Hastighed Pris pr. mdr. 

Glenten 4 4 Mbit/2 Mbit 99 kr. 

Glenten 20 20 Mbit/2 Mbit  149 kr.

Turbo 50 50 Mbit/20 Mbit 249 kr.

Turbo 100 100 Mbit/20 Mbit  298 kr.

Synkron 8 8 Mbit/8 MBit  149 kr.

Synkron 20 20 Mbit/20 Mbit  199 kr. 

måned + 1 måned. Hvis du har betalt for meget, 

returneres dit tilgodehavende.

Indstilling af TV kanaler 

Glenten kan ikke og har ikke mulighed for at være behjælpelig med indstilling af tv kanaler. Hverken analogt eller digitalt. Dette med baggrund, i at der er så mange forskellige typer og Glenten kender ikke alle modeller.

Analogt sker der kun ændringer 1 gang pr. år og i 2012 vil dette ske den 2. april.

Medlemmer som ikke selv kan få hjælp til dette via en nabo, viceværteller familie kan kontakte en tv og radio 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. Nedennævnte forhandlere har lovet os, at prisen på 350 kr. inkluderer kørsel.

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 indta-stes. Ellers henvises til tv’ets manual 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 Odense S – 82 13 05 33
IC Radio, Odensevej 1, 5260 Odense S – 66 15 04 99
Klok Radio, Skibhusvej 88, 5000 Odense C – 66 13 98 77
OK Radio, Reventlowsvej 50, 5000 Odense C – 66 11 47 10
Radio & TV eksperten, Steenbachsvej 1, 5000 Odense C – 40 16 55 21

 
rykkerprocedure!Der vil nu kun blive sendt en rykker ud ved manglende 
betaling. Kabeltil-slutningen lukkes, hvis regningen ikke er betalt ved 
forfaldsdatoen.
Uden yderligere varsel!

Fremover skal du melde 
evt. pakkeskift SENEST 

den 10. i måneden, hvis pakke-
skift skal træde i kraft 
Til den første i måneden. 

I modsat fald vil pakkeskift 
først blive udført den 

næste første.

At  tilmelde  dig  til  PBS 
Regningen  bliver

 pa  50  kr. 
ekstra   i   gebyr 
uden  tilmelding.

.

HUSK!
Fremover skal du kun ringe til 
66 14 41 77 
i alle tilfælde af support/spørgsmål

Se  vores  hjemmeside  pa  glenten.dk

INFORMATION!

HUSK!
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I det senest medlemsblad fortalte vi om udskiftning af 

tv-pakkefiltre. Udskiftningen er nødvendig for at skabe 

mere frekvensplads til internet, flere HD-kanaler og 

digital radio, den såkaldte DVB-C-radio.

 Imidlertid har det været nødvendigt, at prioritere til-

kobling af nye antenneforeninger, så vi bliver flere om 

at dele omkostninger til gavn for Glentens medlemmer. 

Det drejer sig om antenneforeningerne i Tune, Vindinge, 

Lunde og Østerbro. Det har også været nødvendigt, at 

prioriteret et nyt medlems-, økonomi- og telefonsystem.

 Men nu er der lys for enden af tunnelen. Vi starter 

pr. 1. april i forbindelse med signalomlægningen, så 

det kun bliver nødvendigt, at søge tv-kanaler 1 gang. 

Der skal skiftes mange tusinde filtre, så arbejdet vil 

foregå områdevist. Alle berørte medlemmer vil få en 

vejledning ind af døren, før teknikerne går i gang med 

arbejdet.

 

Efter at filtret er skiftet vil man kunne høre DVB-C 

radio og se endnu flere HD-kanaler.

Det ”Nye signal” 
IGEN, IGEN ...

// PETER K. OLSEN Gør din 
INDFLYDELSE gældende

Uanset om du er til gys, golf eller den grimme ælling fortalt 
af Disney, så har Glenten en tv-kanal til dig, og det har vi i høj 
grad takket være et aktivt repræsentantskab.

Har du lyst til at får direkte indflydelse på at fastsætte ram-
merne for Glentens fortsatte, gode udvikling, eller har du 
gode idéer, som du brænder for at komme dele ud af, så 
overvej at stille op til Glentens repræsentantskabsvalg 2014.

Der kommer meget mereinformation om repræsen-tantskabsvalg 2014 i medlems-bladet, der udkommer primooktober 2014, på glenten.dk,i Glentens elektroniskenyhedsbrev og på infokanalen.

Der kommer meget mere information om repræsen-tantskabsvalg 2014 i medlems-bladet, der udkommer primo oktober 2014, på glenten.dk, i Glentens elektroniske nyhedsbrev og på infokanalen.

– stil op til Glentens repræsentantskabsvalg 2014 – det sker til efteråret!
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Du behøver ikke være ramt af finanskrisen eller deltage i familiefester for at få drama ind i 

livet. Nabolandskanalerne gør det for dig, og vi har sikret dig billetter til første række, hvor 

der bydes på dramaserier i verdensklasse. Scenen er sat med masser af humor, alvor og action 

i prisvindende produktioner fra Sverige, Norge og Tyskland. God formøjelse!

DRAMA PÅ SKÆRMEN

SVT1 Sverige TV4 SverigeSVT2 Sverige NRK1 Norge TV2 Norge ARD Tyskland ZDF Tyskland ARTE Fr/Ty

Se mere om nabo-

landskanalerne på 

verdenstv.dk

SVT press / Tjockara end vattan
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