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Velkommen til to nye foreninger
Vi vil gerne byde de to foreninger velkommen i samarbejdet, som vi forventer bliver til alles tilfredshed.
Læs mere side 3

Glenten web-tv
Og hvad koster Glenten Web-tv så? Få svar på det og
meget mere her, direktøren har ordet...
Læs mere side 4
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REDAKTION: Dan Kappelgaard
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REDAKTIONEN ER SLUTTET
D. 27. Februar 2015
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HJÆLP TIL KANALSØGNING/BRUG FOR
TEKNIKER/BOOK ALLEREDE NU
Har du brug for hjælp til kanalsøgning og på forhånd ved,
at du skal bruge en tekniker, kan du med fordel allerede
nu, booke tid hos Glenten’s Servicepartner ES KABELTV,
eller hos en af de udvalgte Radio/Tv forhandlere.
Læs mere side 14 OG SIDE 22

klip her

KLIP UD OG GEM

klip her
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NTERING fra
din forening 1/2014

SKIFT
KANAL
PAKKE
HER...

TAG UD OG GEM
OVERSIGT OVER KANALER, RADIO mm.
Du har nu muligheden for at gemme oversigten over alle
de væsentlige A la Carte udvalg, kanaler og programmer..
Læs mere side 15-18

KLIP UD/
INDSEND

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

HUSK

Se her om du bor indenfor område, hvor du kan få
Glenten’s Internet hos dig..

DIN
UNDERSKRIFT

Læs mere side 25
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indholdsfortegnelse

Artikel af
Søren Skaarup
Formand

Her finder du
oversigten over indholdet i bladet...

indholdsfortegnelse

Lederen

LEDEREN

oversigt over indholdet i bladet...

Velkommen til to nye foreninger

• SIDE 03/LEDEREN

• SIDE 21/NCTA-MESSE

Velkommen til 2 nye foreninger.

På messe tur med Viasat.

•

•

SIDE 04+05/GLENTEN WEB TV
Direktøren har ordet/tv via internettet.

SIDE 22/INFORMATION
Vigtige informationer til dig.

• SIDE 23/INTERNET PRISBOMBE

• SIDE 06/GLENTEN KONTAKTINFO

Højere internethastigheder – lavere priser

Hvem kontakter du hvornår?

•

•

SIDE 24/OPHAVSRETTEN
Det skal ikke være nemt at krænke...

SIDE 08-11/GLENTEN MOBIL PAKKER
Tjek priser og taletid her...

•

•

SIDE 24/DYRT AT SE ULOVLIGT TV
Det er blevet dyrt at se betalings-tv uden
at betale til distributørerne.

SIDE 12+13/BØRN’S BRUG AF SKÆRME
Fordeling af børn’s skærmtid af Danmarks Radio

•

SIDE 14/KANALOMLÆGNING
Book tid til tekniker allerede nu...

•

SIDE 25/EPG - NY SØGEMÅDE
Hvor finder Danskerne ud af hvad der
kommer i tv?

•

SIDE 15-18/SØG PROGRAMMER
Kanaloversigt/tv, radio og A la Carte.

•

SIDE 26-30/REFERAT
FRA GENERALFORSAMLINGEN
Den 19. februar blev der afholdt ordinær...

•

SIDE 19/SÅDAN SØGER DU
Søg digitale programmer frem...

•

• SIDE 20/ÆNDRET ADFÆRD

SIDE 31-32/SKIFT PAKKE
Klip ud og send dit pakkeskift til os...

Smartphone har for alvor ændret brug af
internettet, konkluder Danmarks Radio.
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vil fokusere på nogle af de mindre sportsgrene og
derfor bidrager til den alsidighed, vi gerne vil have.
Kanalerne placeres i henholdsvis familiepakken og
sportspakken.
Priserne på tv har i fem år været i ro. Det er slut
nu af to årsager: Prisstigninger fra programselskaberne og købet af WatzmeNow.

Velkommen til to nye foreninger
Gørlev med 1000 medlemmer blev medlem den
1.10.2014, og Bryrup bliver forventeligt medlem fra
den 1.10.2015. Vi vil gerne byde de to foreninger
velkommen i samarbejdet, som vi forventer bliver til
alles tilfredshed.
Web-tv
Glenten har købt et firma, WatzmeNow, der leverer
streaming-tv, dvs. tv via nettet. Det, vi i bestyrelsen var mest interesseret i, var den platform,
der teknisk bruges til at levere streaming-tv, så
vi kunne levere web-tv til vores medlemmer. Det
begyndte vi på her pr. 2. januar, og allerede nu har
mere end 700 meldt sig som aftagere af web-tv fra
grundpakken. Det er en del af betalingen for tv, så
der koster ikke yderligere at tilmelde sig. Det sker
via hjemmesiden, og man skal bruge sit medlemsnummer for at tilmelde sig.
Vi forhandlede med seks firmaer, og det viste sig, at
købet var den billigste måde at indføre web-tv på.
Mere og mere tv-kiggeri sker via streaming, så
det er det rigtige tidspunkt at indføre det. Det
gratis tilbud gælder for de sekundære enheder,
smartphone, pc og tablets. Det indbefatter Start
forfra (begynde forfra i en udsendelse) og Catch Up
(gå op til 48 timer tilbage og se en udsendelse).
Ønsker man disse muligheder på sin tv-skærm,
kræver det en dongle (et USB-stick) til 600,- samt
en afgift til Copydan på 13,50,- pr. måned.
Donglen kan man tage med sig i sommerhuset
eller campingvognen og se tv her, hvis der er en
internetforbindelse.
Man kan også se tv uden for hjemmet fx i
toget – dog ikke TV2, som kræver betaling for
denne ydelse.
Vi har gjort det til en del af det almindelige tilbud fra
Glenten netop fordi, det mere og mere bliver en
måde at se tv på, og vi har en lang tradition i Glenten
for at lade ekstraydelser indgå som en del af det
almindelige tilbud som fx i sin tid digitalt tv og HD-tv,
som også indgik i det almindelige tilbud, selv om ikke
alle medlemmer i begyndelsen kunne se digitalt tv.
På sigt ønsker bestyrelsen at udvide tilbuddet
til også at gælde betalingsweb-tv. Det kæver
forhandlinger med de forskellige parter, der som
udgangspunkt kræver betaling for ydelsen. Under
alle omstændigheder betyder det, at denne del af
tilbuddet skal betales den det enkelte medlem. Det
vil blive for dyrt at gøre det til et gratis tilbud. Stofa
og YouSee kræver henholdsvis 90,- og 100,- pr.
kunde pr. måned, og det er beløb, vi ikke ønsker at
komme op på.

Ved siden af WatzmeNows tekniske platform har
vi overtaget nogle økonomiske forpligtelser til den
del, som WatzmeNow egentlig var beregnet til,
nemlig at sælge streaming-tv til enkeltkunder i hele
landet. Den del er endnu ikke tilstrækkelig stor til at
kunne hvile i sig selv, så det betyder udgifter i 2015.
Vi overtog firmaet den 1.10.104, så vi har selvsagt
ikke haft tid til at udvikle denne del.
Allerede nu kan vi se, at situationen bedres i 2016,
så der vil vi ikke se prisstigninger som dem i 2015.
Købet af WatzmeNow presser os likviditetsmæssigt i 2015, da vi pt. ingen formue har, som vi kan
trække på. Revisionen har forlangt, at den udgift,
vi i 2015 dækkes helt, så der ikke opstår et evt.
underskud.
Bestyrelsen har gennem årene bevidst valgt ikke
at oparbejde en formue, da de til enhver værende
medlemmer skal have mest muligt ud af medlemsskabet i form af billige priser. Man kan sige, at den
politik rammer os i netop 2015 med højere priser
på tv end ønskeligt, men det drejer sig som sagt
om et enkelt år.
Internet
Fra den 1.1. har vi kun to hastigheder på internettet,
en 50/10 forbindelse til 99,- og en 100/20 forbindelse til 199,-. Med de to hastigheder dækker vi stort
set alle medlemmers behov for internethastigheder. Hele familien vil kunne se tv på hver sin enhed,
hvis det ønskes, ligesom man kan downloade film
efter behag.
Også i denne omgang har vi fået henvendelser fra
medlemmer, som gerne vil skifte internet fra Stofa
til Glenten. Vi vil intet hellere end at imødekomme
disse medlemmer, men som tidligere nævnt løber
kontrakten med Stofa, efter bestyrelsens opfattelse, til 2017, så indtil da, må denne gruppe af
medlemmer væbne sig med tålmodighed.
Analogt tv
Analogt tv bliver langsomt udfaset i takt med, at
internettet bliver fyldt op med alle de muligheder,
der i dag er for at se tv på de forskellige måder. De
store selskaber har lukket for det analoge signal,
men vi ønsker at beholde det længst muligt for at
imødekomme de medlemmer, der stadig har analoge fjernsyn.
Det almindelige digitale signal, SD, lukker programselskaberne også løbende for, og det vil også ske
på et tidspunkt for os, men også her vil vi gerne
vente længst muligt, her af hensyn til de medlemmer, der har ældre fladskærme, som ikke kan tage
et HD-signal, men kun et SD-signal.

Tv-forhandlingerne
Tv-forhandlingerne er overstået for i år. Tv2Fri,
TV2Sport og kommer med som nye kanaler. Vi kan
i de officielle målinger se, at TV2Fri i det seneste
år er blevet mere populær, og vi har fået mange
henvendelser om at tage kanalen med i pakken.
TV2Sport dækker et nyt område, hvor man bl.a.
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør
Vores tv-vaner
ændrer sig

Glenten web-tv. Direktøren har ordet.
- Vi er blevet mere vant til tv-streaming

Tv – hvornår du vil
Man bestemmer selv, hvornår man vil tvprogrammerne. Man kan starte forfra, spole
tilbage i op til 48 timer, eller man kan søge i
det store arkiv fra fx Danmarks Radio og fra
udvalgte nabolandskanaler. TV2 har dog ikke
givet rettigheder til at starte forfra, eller spole
så længe udsendelsen kører.
Man behøver ikke længere planlægge sin dag
efter, hvornår tv-programmerne sendes. Eller
være afhængig af, at optage tv-programmerne. Man kan fx se de store DR-serier når man
har lyst. Børnene kan se børneprogrammer,
når de har tid og lyst, og ikke når tv-stationerne
dikterer det.

Tv – hvor du vil.
Den 2. januar 2015, så Glenten Web-tv
dagens lys.
Medlemmerne kan nu se tv via internettet ude og hjemme. Det eneste man behøver, er
en internetforbindelse. Ikke andet. Og det har
ingen betydning, hvem der er internetleverandør. Har du fx arbejdsgivebetalt internet, kan
du se Glenten Web-tv.
Man kan se tv på op til fire enheder samtidig - fx
på mobil, tablet, computer og tv. Hvis man vil se
Glenten web-tv på sit fjernsyn (som skal være
med HDMI-stik), skal du blot investere i vores
smart stick, som du sætter i tv’et. Fordelen er,
at du kan tage dit smart stick med dig, hvis du
skal i sommerhus, på weekend eller på besøg.
Bare der er internet, så kan du se tv.

Det er nemt at starte Glenten Web-tv
Man skal allerførst registrere sig på
www.glenten.dk/webtv. Man skal bruge sit
medlemsnummer. Det står på oversigten fra
Betalings Service eller
på en faktura du har
modtaget fra Glenten.
Og så skal man bare
følge instrukserne,
der kommer.

Indtil videre kan du
se grundpakken som
web-tv.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.

Når man har tilmeldt
dig, kan du følge linket
”Start Glenten Web-tv”
til PC eller Mac for at
tilgå tjenesten. Du skal
logge ind og registrere
enheden, først gange
du logger ind fra denne. Husk det kræver
Google Chrome at benytte Glenten Web-tv.
Tekniske test har vist,
at Google Chome, giver det skarpeste billede.

Så snart man er registreret på
www.glenten.dk/webtv og har installeret vores
app på enheder, er man klar til Glenten Web-tv.
Og hvad koster Glenten Web-tv så?
Glenten Web-tv er omfattet af medlemskontingentet, og det koster derfor ikke ekstra.
Hvis du vælger at købe et smart stick til at se tv
i fx sommerhuset eller i campingvognen koster
det 13,50 kr. om måneden. Alle 13,50 kr. er afgifter til rettighedshaverne, og beløbet betales
ubeskåret videre til Copydan Verdens TV, som
repræsenterer rettighedshaverne.
Hos konkurrenterne koster web-tv i størrelsesorden 89-99 kr. om måneden.
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 tvstreaming stigende, især blandt de unge tvseere. Det er bekvemmeligt at se lige nøjagtig
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.

Vi kan stadig lide at have noget fælles at samles
om og tale sammen om, som fx royale begivenheder, nationale/internationale 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 streamingtjenester
byder ind med mange amerikanske udsendelser/serier.
Glenten følger med udviklingen –
men ikke for enhver pris
Vi har gennemført et pilotprojekt. Resultatet af
det blev Glenten Web-tv.
Forhandlingerne er gået igang med rettighedshaverne om rettighederne til at kunne tilbyde
Glentens medlemmer betalingskanaler via
Glenten Web-tv. Der er mange økonomiske
hensyn, der skal tages. Især hensynet til
Glentens medlemmer, så det tager tid at
få prisgunstige rettigheder på plads, så vi
- også på dette område - kan komme til at
tilbyde meget konkurrencedygtige priser til
vore medlemmer.

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 generationerne,
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.

Hvis du vil se Glenten Web-tv på smartphone
eller tablet, så skal du hente en APP i enten
Apples App Store eller Google Play. App er en
forkortelse for en applikation og er et stykke
software, der via internettet hentes ned på en
smartphone eller tablet.

Der arbejdes på at får rettigheder til at flere tvkanaler kan ses på Glenten Web-tv.
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KONTAKTINFO
Her finder du
vores kontaktinformationer..

KONTAKTINFO

oversigt over kontaktinformationer..

Et nummer til Glenten...

66 14 41 77

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: 88303020, 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

PERSONLIG BETJENING:
Man-ons 12-14, tor 14-17, fre 10-12

Internetsupport, Glenten:
Man-fre 17-20, lør/søn 10.00-14.00

SERVICE VEDR: DÅRLIGT SIGNAL:
Man-tors 9-16, fre 9-12

VAGTTELEFONEN:
Hele ugen: Man-tors 16-23, 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
Hurtig og effektiv telefonbetjening
Glenten lægger vægt på, at medlemmers henvendelser betjenes hurtigt og effektivt.
Glentens medlemmer skal ikke være kastebold
mellem forskellige afdelinger, der ikke ved hvad
den anden gør, eller betjenes af medarbejdere
uden de nødvendige tekniske, eller administrative forudsætninger.
Lange ventetider i spidsbelastningsperioder,
som nogle gange kunne opleves er afskaffet, fordi det nye telefonsystem blev sat i drift
i foråret 2014, giver mulighed for at lægge en
telefonbesked. Herefter vil man samme dag,
eller senest dagen efter, blive ringet op.

Det er kompetente teknikere, der besvarer
tekniske spørgsmål, der kommer, og derfor
bliver medlemmer hjulpet på vej af den første
medarbejder de taler med.
Og det er kompetente administrationsmedarbejdere, der besvarer administrative
spørgsmål om fx fakturering, pakkeskift og
nyt medlemskab. Derfor bliver medlemmer,
også på dette område, hjulpet på vej af den
første medarbejder de taler med.

UDVID DIN
HORISONT
Lad tankerne flyve frit fra toppen af høje bjerge, få adrenalin-kick ved at sejle ned ad brusende
floder, og smag på skovens vilde bær og planter. Oplevelserne venter lige udenfor i både Sverige,
Norge og Tyskland. Og når du ikke lige selv har vandrestøvlerne på, kan du bare tune ind på nabolandskanalerne og få naturoplevelser direkte ind i din stue.
Bliv inspireret på natur.verdenstv.dk
Find din næste store tv-oplevelse på verdenstv.dk

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Ty/Fr

Det samlede resultat er hurtig, kompetent medlemsservice og høj svarkvalitet.
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Foto: Preikestolen af Nicholas Roemmelt.
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BØRNS SKÆRMTID
Børns brug af skærme vil
ændre....

Danmarks Radio:

Børns brug af skærme vil ændre danskernes medieforbrug
YouTube populær - men bruges
forskelligt efter alder
Tendensen er, at jo ældre børnene bliver, jo
mindre tid bruger de på at se traditionelt tv, og
de 10-12 årige, såkaldte tweens, bruger sammenlagt mere tid på smartphone, tablet og
computer end på fjernsynet.
DR opererer med skærmtid som er tiden, børn
bruger på alle skærme om dagen. De 3-6-årige
bruger eksempelvis 1 time og 45 minutter,
mens de 7-12-årige er oppe på 3 timer og 5
minutter, hvor smartphone og computer er
største områder (se illustrationen: Undersøgelsen er lavet af Norstat for DR Medieforskning).
YouTube er populær blandt begge aldersgruppe - men de bruger tjenesten forskelligt:
Før-skolebørnene ser typisk de programmer,
de kender fra flow-tv: DR Ramasjang, Disneys

Hvad vil du savne mest, hvis du er
mellem 7 og 12 år?
Danmarks Radios Medieforskning har spurgt
danske børn om det, og 35 % svarer tablet,
26 % fjernsynet, 17 % computeren og 16 %
smartphonen. Det fremgår af DR’s årlige status,
Medieudviklingen 2014, som just er udsendt.
Tallene er interessante, fordi fjernsynet traditionelt har været det mest indflydelsesrige medie
blandt børn: »Men børn tilrettelægger ikke deres hverdag efter programoversigten, og de er
vant til at kunne tilgå indhold, hvor de vil, når de
vil.«, konstaterer DR således.
Op mod 90 % af danske børn har adgang til en
tablet i hjemmet, og det er årsagen til, at det daglige tidsforbrug blandt 3-11-årige er faldet 11 % på
ét år mod blot 4 % blandt hele befolkningen.

Danskernes mediemønster vil
ændre sig
DR Medieforskning konkluderer også, at det
kan aflives, at der er risiko for, at en stor del
af danske børn tabes på gulvet, fordi de ikke
har adgang til de dyre digitale enheder - for
Danmark fører i Norden, når det gælder børns
adgang til digitale enheder.

kanaler, Nickelodeon og Cartoon Network,
mens tweens typisk ser musikvideoer, søger
efter stjerner samt ser sport.

Og DR Medieforskning vurderer, at det ændrede mønster hos børnene får nogle konsekvenser: »Vi tørAF
godt
spå om,
at de store foranFORDELING
BØRNS
SKÆRMTID
dringer i danske børnefamiliers medieforbrug
De 3-6 årige har 1 time og 45 min. skærmtid pr. dag.
varsler markante ændringer for den øvrige del
Mens de 7-12 årige har 3 timer og 5 min. skærmtid pr. dag.
af den
danske befolknings medieforbrug.«
Kilde: Brancheforeningen Forbruger Elektronik
Periode:
2014.
Kilde: Norstat for DR Medieforskning.

4%
4%
Radio
Spillekonsol

3%
5%
Radio
Spillekonsol
53 %
TV

Knapt hver 3. barn, som endnu ikke er startet
i skole, har egen tablet. Næsten 6 ud af 10 i
alderen 7-12 år har egen smartphone, og halvdelen har eget tv. »Det er typisk, når børnene
er 8-10 år, at de får egen smartphone. Piger
får gerne deres smartphone før drengene. Når
børnene bliver 10-12 år, har 77 % deres egen
smartphone.«, skriver DR.

41 %
TV

27 %
Tablet

22 %
Tablet

7-12år

7%
Computer

16 %
Computer
5%
Smartphone

13 %
Smartphone

FORDELING AF BØRNS SKÆRMTID
De 3-6 årige har 1 time og 45 min. skærmtid pr. dag.
Mens de 7-12 årige har 3 timer og 5 min. skærmtid pr. dag.
Periode: 2014.
Kilde: Norstat for DR Medieforskning.
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Information af
Dan Kappelgaard
Teamleder

TAG UD OG GEM!

Omlægning af
kanaler....

KANALOMLÆGNING & ”DET NYE SIGNAL”

Omlægningen i år vil byde på flere nye tiltag, med flere nye tv og radiokanaler.
tirsdag den 7. April 2015
Den årlige kanalomlægning kommer tirsdag
den 7. April 2015, og vil samtidig være overgangen til ”Det Nye Signal” for mange af Glentens
medlemmer. Omlægningen i år vil byde på flere
nye tiltag, med flere nye tv og radiokanaler.

Viasat History, samt TV4 Sverige til fordel for
HD-udgaven af tv-kanalerne. Udfasningen har
kun betydning for dem, der har en eller flere af
de nævnte a la carte tv-kanaler, eller har tilkøbt
Viasat Film Pakken.
For de medlemmer, der tilkøber en eller flere af
de a la carte kanaler, som nævnes her, kræver
det nu en tv-boks eller et tv af typen med en
(DVB-C Mpeg4) tuner, hvis man ikke allerede
i forvejen har det. TV4 Sverige er den eneste
kanal, som ikke er en a la carte kanal og ligger i
Grund Pakken.

Det Nye Signal, som også har været nævnt i
de tidligere udgaver af bladet her, er en teknisk
ændring, der er foretaget i antenneanlægget,
så kapaciteten derved øges og forbedres. Herved er der sikret kapacitet til at kunne tilbyde
Glentens medlemmer flere HD kanaler og højere internethastigheder i fremtiden.

FLERE NYE TV & RADIO KANALER
Kanalomlægningen i 2015 byder på flere nye og
efterspurgte tv og radio kanaler. Glenten har nu
fået alle DR’s synstolkningskanaler DR1, DR2 &
DR3 med i Grundpakken. Den længe ventede
TV2 Fri er kommet med i Familie & Fuld Pakken,
og den nye TV2 Sport’s kanal er kommet med
i Sport & Fuld Pakken. Alle TV2 kanalerne kan
tilkøbes i a la carte udvalg, enten som enkelt
kanaler eller i en samlet TV2 Pakke.
Både i FM båndet og digitalt på tv’et, er der
kommet flere og nye radio kanaler med. Her
kan bl.a nævnes DR P7, DR P8, DR Nyheder,
NRK P1, NRK P2, NRK P3 og Schlagerparadies.

I december måned 2014 kom godt 5000 husstande i Glenten over på ”Det Nye Signal”.Det
var de områder på Glenten, hvor Glenten har
”eget” internet. Nu er turen så kommet til resten af Glenten, dvs. de områder hvor Glenten
har tv og Stofa udbyder internettet.
I forbindelse med at ”Det Nye Signal” rulles ud,
udfases et par af de analoge tv-kanaler, samt
en udfasning af enkelte digitale kanaler i SD udgaven til fordel for HD-udgaven af tv-kanalerne.
På nær TV4 Sverige, er det kun tv-kanaler i a la
carte udvalget, hvor SD udgaven udfases.

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT DET VIRKER?
Du skal foretage en ny kanalsøgning på dit tv
eller digitale tv-boks den 7. april 2015. Hjælp til
kanalsøgning finder du på www.glenten.dk/teknik eller på midtersiderne her i medlemsbladet.

UDFASNING AF ANALOGE TV-KANALER
Discovery Channel & Cartoon Network udfases
af det analoge signal, men kanalerne vil fortsat
forefindes i den nuværende digitale SD udgave,
et stykke tid endnu. Disse 2 kanaler, vil derfor
også fortsat kunne ses, med en tv-boks af typen med en (DVB-C Mpeg2) tuner.

BRUG FOR HJÆLP/ BOOK NU
Har du brug for hjælp til kanalsøgning og på
forhånd ved, at du skal bruge en tekniker, kan
du med fordel allerede nu, booke tid hos Glenten’s Servicepartner ES KABELTV, eller hos en
af de udvalgte Radio/Tv forhandlere.
Se side 22.

UDFASNING AF DIGITALE SD TV-KANALER
Der sker samtidig en udfasning af SD udgaven
af Viasat Golf, TV3, TV3+, Viasat Film, Viasat
Comedy, Viasat Action, Viasat Explorer og

14

15

Glentevejs Antennelaug · Vagtelvej 1-3 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 14 41 77 · www.glenten.dk

Glentevejs Antennelaug · Vagtelvej 1-3 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 14 41 77 · www.glenten.dk

Glentevejs Antennelaug · Vagtelvej 1-3 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 14 41 77 · www.glenten.dk

* Der tages forbehold for ændringer

Sådan søger du dine digiTaLe programmer frem
* Der tages forbehold for ændringer

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.

pAnASoniC:
lav en fuldscanning, ikke en hurtigscanning.

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.

lG:
Vælg konfig. i menuen, og indtast værdier. ældre lG:
Vælg land: Svensk, Vælg Setup AutoTuning - Cable network id = 1 ok

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>kanalindstillinger>kanalinstallation>Auto
matisk kanalopdatering: Vælg fra.

denVer, ABeo & BlueTinium BokSe:
Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg “Glenten”
og indtast netværks id: 00001 og søg.
diGiAliTy C2001:
nulstil Boksen.: Tryk “menu” Vælg “installation”
Vælg “nulstil modtager” Tryk “Grøn” evt. fejl med
C2001 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.

SAmSunG:
NB! ikke alle funktioner i nyere modeler virker med
Glenten. F.eks. funktionen “TV nu” har Samsung valgt
ikke at supportere 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. menuindstillingerAutolagring. Netværks id: 1, frekvens 434000, Symbolrate: 6875, QAm
64. (Svigter det, prøv: netværks id: 1, frekvens 154000,
Symbolrate: 6875, QAm 256.)

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
programmerne 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 CAmodulet. * på C2001 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 _ _ _ _

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

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 Hftætte.
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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

LG
Parasonic
Sony
Samsung
Philips
Prosonic
Grundig
JVC
B&O

80885758 (8-18)
43200860 (9-17)
70112105 (9-18)
70701970 (8-19)
35258314 (9-18)
87783090 (8-22)
41909783 (9-16)
43509000
forhandleren

E Mail/hjemmeside
www.lg.com/dk/support panasonic
www.sony.dk/support/da Samsung
www.sony.dk/support/da
www.samsung.com/dk/info/contactus.html
www.support.philips.com
kundesupport@bilka.dk
servicedanmark@grundig.com
forhandleren
B & o forhandleren
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Artikel fra
Danmarks Radio
Medieudviklingen

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør

Smartphone har
ændret adfærd..

NCTA-Messe med
Viasat

Smartphonen har ændret adfærd,
mens fjernsynet halter stadig bagefter

Smartphonen har for alvor ændret danskernes brug af internettet, konkluder Danmarks Radio i
den årlige status »Medieudviklingen 2014«.

adgang til smart-tv i deres husstand. Den tekniske udvikling af smart-tvs går dog så stærkt,
at mange af disse »smarte« tv-apparater formentlig allerede er forældede i forhold til nye
modeller.«, skriver de.

Med en smartphone har man altid nettet lige
ved hånden, og intet mindre end hver anden
dansker bruger internettet dagligt fra mobilen.
Til sammenligning var dette niveau på 18% for
bare tre år siden.« skriver Rasmus Thaarup
og Uffe Høy Svenningsen fra DR Medieforskning således.

De mener derfor, at når danskerne kun er på
internettet under fem minutter om dagen via
fjernsynet, så er det fordi de mangler at lære
om Smart TV’s muligheder. Men hvad er så
konsekvenserne, når danskerne for alvor får
øjnene op for Smart TV’s muligheder?
»Stiger dette (tiden, der bruges på internet via
tv, red.) mærkbart i fremtiden i takt med, at
danskerne udskifter deres tv-apparater, vil det
uden tvivl give streamingtjenester en større
mulighed for at stjæle tidsforbrug fra de traditionelle tv-kanaler.«

De konstaterer også, at over halvdelen af danskerne bor i husstande med tablet og tre ud af
fire danskere ejer en smartphone.
Smart TV bruges for lidt - men varer det ved?
Men hvad så med Smart TV? Hér mener de to
forskere, at der er oplagte muligheder, men at
fjernsynet har haltet efter smartphones, tablets
og computere:
»Og her venter vi på at smart-tvs for alvor
tager fat. Lige nu har ca. hver tredje dansker

NCTA-Messe med Viasat www.ncta.com
Af Lars J. Knudsen

Turen gik til Los Angeles med Viasat, sammen
med deltagere fra 5 antenneforeninger og 1
programselskab, som var ”Turner Broadcasting
System Denmark”.

bliver deres børns streaming af tv-udsendelser
en hel naturlig måde at se tv på. Det skal vi i
Glenten forholde os til.
Traditionelle tv-pakker og tv-kanaler bliver
stadig ved med at være attraktive, fordi de er
billige – samlet set i forhold til streamingabonnementerne og a la carte tv. Der vil også fortsat
være begivenheder, hvor vi stadig vil samles
om ”husalteret”. Det skal vi i Glenten også forholde os til.

Der var sammensat et alsidigt program over 2
dage. Dels med besøg på NCTA-Messen, og
dels med besøg på Warner Studios, som man
kender fra bl.a. optagelser af kendte film som
fx Harry Potter, Batman og tv-serien ”Friends”.
Den tid, der var tilbage af ankomst- og afrejsedagen, var til fri disposition.

Så ud fra debatindlæggene, er Glentens etablering af Glenten Web-tv, rigtig.

NCTA-Messen
Tures primære formål var NCTA-Messen.
NCTA står for ”National Cable & Telecommunications Association” = Den Nationale Kabel- og
Telekommunikationsorganisation i USA. Det er
det, der svarer til Telekommunikationsindustrien
i Danmark www.teleindu.dk

Indlæg ved Jennifer Mirgorod,
Vicedirektør for Turner Network
Fra Turner Network (det er programselskabet
som står bag fx tv-kanalerne Cartoon CNN og
Boomerang), fik vi 5 antenneforeninger bekræftet, at også programselskaberne er meget
opmærksomme på tv-seningens udvikling. Det
forholder programselskaberne sig til på den
måde, at de overvejer/undersøger andre måder at sende tv-kanalerne til husstandene og
”sekundære enheder” på.

NCTA er en brancheorganisationen for USA’s
kabelindustri, og den repræsenterer kabeloperatører, der leverer internet og tv til ca. 90 procent af kabel-tv- husstande. NCTA har ca. 200
medlemmer, og de leverer internet og kabel-tv
til ca. 51 millioner husstande i USA.

Besøg på Warner Studios
Warner Studios ligger i selve Hollywood. Vi fik
en rundvisning ´”bag kulisserne” og en god
forklaring om hvordan de er bygget op, så det
bliver så billigt som muligt, og så let som muligt,
at flytte rundt på. Det bar studierne også præg
af; De er alle sammen bygget op af så tynde og
lette materialer som muligt. Nå kulisserne ses
på fjernsyn, lægger man slet ikke mærke til at
alt er lavet af pap og glasfiber. På fjernsyn ser
alt ”normalt” ud.

Der var 134 udstiller på messen, og det var
lige fra programselskaber (fx Warner Studios)
her over hard-ware leverandører (fx HewlettPackard eller HP, som det hedder i Danmark)
og til leverandører af betalingskort-systemer for
betalings-tv.

Kilde: Danmarks Radio i den årlige status
»Medieudviklingen 2014«.

2 debatindlæg og fremtidens
tv-seening
Jeg overværede de 2 debatindlæg, som efter
min opfattelse, var de mest interessante for
Glenten. De handlede begge om hvordan man
ser på udviklingen af fremtidens tv-sening. Ud
fra debatindlæggene kan man konkludere, at
det stigende udbud af streamingtjenester (fx
Netflix) har ændret og vil ændre vores måde
at måder at se tv på. Der ses mere og mere
tv på tablets, PC/MAC og smartphones. De
er de såkaldte ”sekundære enheder”. Det er
især de unge tv-seere, der er storforbrugere
af streaming. Og når de unge bliver ældre, så

Vi overværede en liveproduktion af talkshowet
”Conan”, som har mange seere i USA
www.teamcoco.com
Under samværet med de andre antenneforeninger, blev der udvekslet mange erfaringer,
talt om teknik og hovedstationer, talt om muligt
samarbejde, og talt om forholdet til programselskaberne.
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PRISBOMBE
Billigere for medlemmer
med Glenten’s internet...

INFORMATION

Glenten HAR SMIDT prisbombe…

Vigtig information til vores medlemmer...

Et nummer til Glenten...

66 14 41 77
rykkerprocedure!

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

Højere internethastigheder – lavere priser pr. 1. januar 2015

GLENTENS INTERNET
Navn:

Hastighed:

Glenten 50/10
Glenten 100/20

50 Mbit/2 mbit
100 mbit/2 mbit

99 kr.
199 kr.

Det er koster 295,- at oprette internet.
Du kan til enhver tid skifte hastighed.
5 mail adresser er inkluderet.
Opsigelse skal ske skriftligt, og varslet er løbende måned + 1 måned.
Hvis du har betalt for meget, returneres dit tilgodehavende.
Ønsker du trådløst modem koster det 500,-

INDSTILLING AF TV-KANALER
Glenten kan ikke, og har ikke mulighed for at yde telefonisk hjælp/support til kanalsøgning. Dette med baggrund I, at der i dag findes så mange
forskellige typer af tv og bokse, at Glenten ikke har mulighed for at have
kendeskab til alle modellers indstillingsmenuer.
Medlemmer, der ikke selv kan få hjælp til kanalsøgning via en nabo, vicevært eller familie, kan kontakte en af de udvalgte Radio/Tv forhandlere.
Det koster hos disse forhandlere 350 kr. for at få en tekniker ud. Når teknikeren kommer, kan det være en fordel, at notere ned hvordan teknikeren indstiller tv’et, så man næste gang kan gøre det selv.
Nedennævnte forhandlere har lovet os, at prisen er på 350 kr. og inkluderer kørsel. Hjælp til kanalsøgning finder du på www.glenten.dk/teknik eller
på midtersiderne her i medlemsbladet. Her kan du overordnet se hvordan
det gøres og hvilke værdier, der skal indtastes ved kanalsøgning. Ellers
henvises der til tv’ets manual eller spørg hos din forhandler.
ES KABELTV / Egegårdsvej 3 / 5260 Odense S / 82 13 05 33 (Servicepartner)
B&O / Klaregade 3 / 5000 Odense C / 66 14 19 12 (kun tv fra B&O)
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

HUSK:
At tilmelde dig til PBS
Regningen bliver
på 50 kr. ekstra i gebyr
uden tilmelding.
Se vores hjemmeside
på glenten.dk

Pris pr. mdr.:

HUSK!
i alle tilfælde af support/
spørgsmål ring til 66 14 41 77

PAKKESKIFT
Fremover skal du melde
Evt. pakkeskift
SENEST
den 10. i måneden,
hvis pakkeskift skal
træde i kraft til den
første i måneden.
I modsat fald vil
pakkeskift først blive
udført den næste første.
Overtagelse
af TV pakke
Når man flytter ind i en
lejlighed, hvor tidligere
lejer har haft TV pakke
fra Glenten, overtager
man automatisk den
TV pakke der er åbnet
i, på den pågældende
adresse.

50/10 M/bit til 99 kr./mnd.
100/20 M/bit til 199 kr./mnd.

Hvor har man så mulighed
for at få Glentens eget internet?
Antenneforeninger:
Julagergård Antennelaug
Østparkens Antennelaug
A70 Bolbro
Bellinge Antennelaug
Søparkens Grundejerforening
Tidligere kolibri Antennelaug
Tidligere Tarup Antennelaug
Lunde Antennelaug
Tommerup St. Antenneforening
Områder:
Skibhus Skovly
Skibhusvej 266-284
Kimbrerbakken, (nyt område i Bellinge)
FAB, Nedergården i Nedergade
FAB, Bregnevej 19 (Bolignet)
OAB (Civica) Afd. 25 Kildemosen
Gyldenhøjen/Gyldenhusvej, Gyldenmarken
OAB (Civica) Afd. 1 Kochsgade m. fl.
Isgårdsvænget
Søndermarken + Bækkelunds Have
Nyborgvej 339 (og nedefter i takt med renovering af lejligheder)

Man er altid velkommen
til at skifte TV pakke.
Det koster
kr. 300,- per skift.
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Artikel fra
BFE
Nu er EPG den mest
anvendte måde at....

Det skal ikke være nemt at krænke ophavsretten
via internettet.

Nu er EPG den mest anvendte måde
at finde ud af, hvad der kommer i tv.

Det skal ikke være nemt at krænke ophavsretten via internettet.

Hvor finder danskerne ud af, hvad der kommer
i fjernsynet?

I 2011 hentede knapt 32 % inspiration fra avisen
og 37 % fra tekst-tv, mens EPG stod for 16 %.

TNS Gallup laver løbende undersøgelser, og af
svarene fra 2.467 husstande ses en interessant
udvikling fra 2011 til 2014.

I 2014 topper EPG med knapt 25 % fulgt af
aviser og tekst-tv hver med 23 %. Markante
fald ser vi inden for anvendelsen af tv-guiderne
for hele ugen og dét, at tænde for fjernsynet
og lade fjernbetjeningen vise, hvad der er at se.
Program-omtaler i tv er heller ikke længere i høj
kurs: Et fald fra 12 % til 5,5 %.

RettighedsAlliancen og Teleindustrien har ifølge Kulturministeriet indgået en aftale...

RettighedsAlliancen og Teleindustrien har ifølge Kulturministeriet indgået en aftale som sikrer, at
har en domstol beslutter at et teleselskab blokerer en side, der krænker andres rettigheder, så vil
alle teleselskaber deltage i blokeringen, så det ikke er muligt at komme ind på siden.
Den radikale kulturminister Marianne Jelved fremhæver, at betaling for brug af
musik, bøger, film m.v. er et vigtigt fundament for kunstnerne, og derfor er
det vigtigt at skride ind over for krænkelser:
- Jeg er glad for, at rettighedshaverne og teleselskaberne også på
dette område samarbejder om at sikre, at vi har mest muligt kreativt
og lovligt digitalt indhold, siger hun.

Avisens tv-programmer og tekst-tv stod markant stærkt i 2011, men har mistet terræn siden
- men alligevel er de to former stadig i front;
omend de er overhalet af den elektroniske programguide, EPG.

Kilde: Brancheforeningen Forbruger Elektronik

Lederen af RettighedsAlliancen, Maria Fredslund, siger, at det
er en udløber af kampagnen Share with Care, hvor sider, som
blev lukket, i stedet havde link til sider, hvor indhold lovligt kan
hentes.
- Og vi er slet ikke færdige med at udvikle måder at samarbejde
på, hvor vi står sammen om at gøre det nemt for alle os på internettet bare at bruge af de mange gode, lovlige tjenester, siger
Maria Fredenslund.

Aktuel svensk og dansk sag:
Også dyrt at se betalings-tv ulovligt

RettighedsAlliancen og Teleindustrien har ifølge Kulturministeriet indgået en aftale...
Det er også blevet dyrt at krænke rettighederne til tv-programmer ved at se betalingstv uden at betale til distributørerne.
Senest har en 51-årig svensker fået 1 år og 3
måneders fængsel og han skal tillige betale en
erstatning på 21,5 millioner svenske kroner til
Canal Digital og Viasat, fortæller MediaWatch.
Han var i byretten idømt ét års fængsel og en
erstatning på 36 millioner svenske kroner - men
fængselsdommen blev sat op og erstatningen
ned i appelretten.
Rettigheder: Canal Digital starter en informationskampe op til at de populære EM-kvalifikationskampe i fodbold sendes på Kanal 5 med
sportsværterne Frank Arnesen, Mette Cornelius og Brian Laudrup.
(Foto: SBS/Discovery Media).

Kilde: Brancheforeningen Forbrugerelektronik.
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLIMGEN
I alt 108 stemmeberettigede var til stede

I fem år har vi kunne holde tv-pakkepriserne
i ro, bl.a. med en meget stram økonomistyring og fravalg af tv-kanaler. Det kan vi ikke
længere. Der kommer prisstigninger i 2015.
Blandt andet på grund af udgifter til køb af en
streamingtjeneste, krav om balance i regnskabet fra revisor og pengeinstitut, medfører
prisstigninger på 10-17 %. Formanden fremviste
forslag til pakke-priser for 2015.

GENERALFORSALING
Den 19. februar 2015, kl. 19.00,
blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Glentevejs Antennelaug.
Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt
på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro
Musica-salen i Odense.
I alt 108 stemmeberettigede var til stede.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden meddelte, at der var en gæst, Morten
Strandholdt fra Bryrup Antenneforening, og om
generalforsam-lingen kunne accepterer dette.
Bryrup Antenneforening bliver en del af samarbejdet til efteråret. Der var ingen indvendinger
imod dette.

Glenten har købt virksomheden og streamingtjenesten Watz Me Now, fordi det viste sig
mere fordelagtigt tidsmæssigt, økonomisk
og af strategiske grunde. Der fulgte omkring
1.000 kunder med.
Virksomhedens pris skulle betales her og nu.
I starten mente man, at firmaet var 30 mio.
værd. Virksomheden er naturligvis ikke købt
til den pris. De andre virksomheder, der blev
forhandlet med, skulle man købe en ydelse, og
man blev derved bundet til en bestemt leverandør i en årrække. Det kan bedst sammenlignes
med leasing; Man leaser fx et fjernsyn, og efter
3 års betaling af ydelser, kunne det bedre have
betalt sig at have købt fjernsynet, i stedet for at
lease det. Det havde på sigt (beregnet efter 3
år) været dyrere for Glenten, at købe ydelsen i
en årrække.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen
foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev
valgt uden modkandidater.
Dirigenten foreslog Pia Kolle fra Glentevejs Antennelaugs kontor som referent. Pia Kolle blev
valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik kort det kompendie, der
er udleveret til alle stemmebe-rettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den forretningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af
de tilstedeværende havde indvendinger mod
forretningsordenen.

Glenten Web-tv blev indført den 2. januar 2015.
Har man Glenten Web-tv, kan man se grundpakken på sekundære enheder som fx tablets,
smartphone, PC og MAC. Prisen for Web-tv er
indeholdt i den pris, der betales for grund-pakken. Så man skal ikke betale ekstra, som det er
tilfældet hos kommercielle udbydere, hvor der
typisk skal betales 80 kr. eller 90 kr. ekstra om
måneden for at få adgang til Web-tv.

I alt 5 stemmetællere blev valgt:
Peter Pætau
Erik Berthelsen
Tine Voight
Frank Baaring Rasmussen og
Mia Jørgensen.

Der arbejdes på at indføre Web-tv med betalingskanaler, og der stiles mod at gøre disse
tilgængelige den 1. januar 2016.

1. Bestyrelsens beretning
v/formanden, Søren Skaarup:
Formanden bød allerførst velkommen til 2 nye
medlemmer Gørlev Antenneforening (Vestsjælland) med ca. 1.000 medlemmer og Bryrup
Antenneforening (Midtjylland) med ca. 600
medlemmer.
I alt 16 antenneforeninger samarbejder nu,
og der er nu flere end 30.000 medlemmer i
Glenten. Flere antenneforeninger er på ved ind i
samarbejdet.

Internethastigheder blev ændret her 1. januar
2015. 50/10 M/bit til kr. 99,- og 100/20 M/bit til
kr. 199,-. Der er mange af vores medlemmer,
der ikke kan forstå, at de ikke kan få internet fra
Glenten. Årsagen er stadig en aftale, der blev
indgået af en tidligere bestyrelse, som vi stadig
er bundet af. Vi regner med, at alle medlemmer
kan få Glentens internet fra 1. januar 2017.
Glenten Mobil blev lanceret i juni 2014. Det har

holdt møder med relevante ministerier og styrelser, herunder blandt andre Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen. A2012 fungerer som en
hvilken som helst anden interesseorganisation;
Jo flere man står sammen, jo stærkere står man.

også været et godt tiltag med fornuftige priser.
Der er pt. 18 analoge tv-kanaler, og antallet
er for nedadgående. MPEG2 – almindeligt
digitalt signal (SD), udfases, hvor der også er
HD-kanaler.
Det nyeste er 4K – altså 4 gange HD. Der er
fra en enig bestyrelse tilkendegivet, at der kun
udfases SD-kanaler i det omfang, det fx af kapacitetsmangel er nødvendigt.

Ved at melde sig ud af FDA og stifte A2012, har
Glenten sparet mange hundrede tusinde kroner
om året.
Allan Gorm Larsen vil gerne vide hvad Web-tv
er for noget? Er man forpligtet til at tage det?
Med hensyn til 4K? Betyder det på sigt at almindeligt HD bliver skrottet, og skal man have
nyt fjernsyn?
Formanden svarede, at man ikke er forpligtet
til at aftage Web-tv, og at Glenten har stadig
analogt TV og almindelig HD TV. Det forsvinder
ikke de første 10 – 15 år.

Dirigenten takkede formanden for beretningen
og spurgte, om der var nogle der havde bemærkninger til beretningen.
Peter Pætau undrede sig over, at prisen på
købet af Watz Me Now ikke blev oplyst i beretningen. Videre informerede Peter Pætau om, at
andre internetleverandører udbyder internetpriser på kr. 49,- om måneden.
Formanden informerede generalforsamlingen
om den samlede købspris for Watz Me Now,
oplyste, at han godt kunne tænke sig at se,
hvad prisen på 49,- for internet indeholder.

Jesper Nielsen kunne godt tænke sig at høre
om økonomien i A2012. 4 gange om året mødes man – derfor behøver man ikke at mødes
i udlandet også, mente Jesper. Jesper Nielsen
mente, at det er gået fuldstændig amok, når
det er leverandørbetalt.

Jesper Nielsen savnede åbenhed og ønsker at
høre mere om den forening, der hedder A2012.
Herefter informerede Jesper Nielsen om nogle
udenlandske rejser, som formanden, andre bestyrelsesmedlemmer og direktøren har deltaget i og, som Jesper Nielsen var utilfreds med.
Dem ville han gerne have forklaring på.

Carsten Jørgensen svarede, at han selv ikke er
ude og rejse. Det er formanden i hans egenskab af formand, der gør det. De 4 gange om
året, man mø-des i A2012, betaler hver antenneforening selv for deres deltagelse. Glenten
betaler kr. 32.000 om året i kontingent for at
være med i sammenslutningen. I øvrigt er der
mange flere foreninger, som gerne vil være
med, hvilket kun er positivt.

Formanden svarede, at man for 2 år siden
lovede generalforsamlingen, at udarbejde en
rejsepolitik, og informere om alle rejser i bestyrelsesreferater. Der er udarbejdet en rejsepolitik
for bestyrelsen og for ansatte. De ligger begge
på hjemmesiden. Der er informeret om alle rejser i bestyrelsesreferater.
Det har været meget givtigt for Glenten at
møde de andre antenneforeninger. Den seneste tur med andre antenneforeninger har resulteret i gode relationer antenneforeningerne og
konkrete mødeaftaler.

Peter Pætau vil gerne som intern kritisk revisor
sige god for A2012. I øvrigt meddelte han, at
der ikke bliver brugt unødvendige pengebeløb.
Torben Høst mente, at man ikke bør klandre
FDA for at have sparet mange penge ved at
melde sig ud. Det er muligt at der blev brugt
flere kontingentkroner, da man var medlem
af FDA, men det havde man også glæde af
dengang.

Carsten Jørgensen svarede til spørgsmålet om
A2012. A2012 er en interesseorganisation og
sammenslutning af ca. 50 antenneforeninger
med ca. 100.000 medemmer i alt. Det er rigtigt,
at han (Carsten Jørgensen) er formand for
A2012. Foreningen blev stiftet i 2012.
Der afvikles repræsentantskabsmøder 4
gange om året, hvor man erfaringsudveksler
og drøfter, hvordan man kan hjælpe hinanden
i antenneforeningerne. Der er også eksterne
foredragsholdere, der informerer om relevante
for-hold for antenneforeningerne. Der bliver

Herefter var der ingen, der havde bemærkninger til beretningen og den blev herefter flerstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
På forespørgsel fra kasserer Lars Mott,
havde ingen generalforsamlingsdeltagere
ønske om en detaljeret gennemgang af hele
Årsrapport 2014.
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Kurt Larsen har indsendt et forslag om at få
TV2 Sport stemt ind. Han var interesseret i at
vide, om kanalen vil blive udbudt som a la carte
program.
Hertil svarede formanden, at ligesom TV2 Fri
kommer TV2 Sport også i a la carte, hvis man
stemmer for bestyrelsens forslag til tv-pakker.

Kassereren gennemgik derfor hovedtallene i
regnskabet for 2014, og viste blandt meget andet grafer for indtægter, udgifter, aktiver
og passiver.
Kassereren viste også grafer, der gjorde det
muligt at sammenligne indtægter, udgifter, aktiver og passiver med tidligere år.
Kassereren viste også detaljerne for de største indtægts- og udgiftsposter, og for aktiver/
passiver.

Ole Bendix, formand for Vindinge Antennelaug
informerede om, at såfremt bestyrelsens forslag ikke bliver stemt ind, kommer TV2 Fri og
TV2 Sport ikke i a la carte og heller ikke i basispakkerne.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsens forslag til programfladen 20152016 blev flerstemmigt vedtaget.

3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2015-2016.
Søren Skaarup gennemgik kanaler/pakker.
Grundpakken er uændret.
Mellempakken er uændret.
Familiepakken foreslås udvidet med TV2 Fri.
Den fik ikke ret mange stemmer sidste år, men
i det forløbne år er der flere og flere, der ser
kanalen, og der har været mange henvendelser
fra medlemmer. Den dækker absolut et behov
hos målgruppen +50, som samtidig har ytret
ønske om at få den med i programfladen.
Sportspakken foreslås udvidet med TV2 Sport.
Det er en helt ny kanal, som gør det til forskel,
at den viser flere forskellige sportsgrene, blandt
andet de små sportsgrene. Det giver en bedre
pakkesammensætning.
Fuldpakken forslås udvidet med TV2 Sport.

3b. Forslag fra Birgitte Mau:
Birgitte Mau har rettidigt stillet forslag om at TV2
Fri kommer ind i programfladen. Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville være overflødig, fordi TV2 Fri er stemt ind under pkt. 3a.
3c. Forslag fra Erik Vind Frost:
Erik Vind Frost har rettidigt stillet forslag DR2
synstolkning og DR3 synstolkning.
Erik Vind Frost motiverede forslag med, at han
har erfaret, at der ikke i Glentevejs Antennelaugs TV pakker er inkluderet de to public servicekanaler fra Danmarks Radio DR2 Syn og DR3
Syn, men alene DR1 Syn. Disse kanaler er Erik
bekendt gratis for foreninger at udbyde, hvorfor
han på det kraftigste opfordrer hertil. Synstolkning er en kæmpe hjælp ikke blot for blinde,
men også for ordblinde, udviklingshæmmede
og andre mennesker, der har en funktionsnedsættelse måske på grund af alder, som gør at
man ikke kan læse underteksterne.

Erik Vind Frost, Hjallese
Han har indsendt et forslag (punkt 3C) omkring
programfladen, og vil gerne vide, om det vil
blive påvirket af bestyrelsens forslag.

Forslaget blev rejst af Erik, idet DR udbyder
Synstolkning på de 3 hovedkanaler. Ved udsendelser på fremmedsprog bliver underteksten
læst op af en computer. Foreninger skal ikke
betale ekstra i og med, det bliver finansieret
via licensen. Erik ønsker, at de kommer til at
ligge i programfladen. Han opfordrede i øvrigt
bestyrelsen til at holde øje med de øvrige public
service ka-naler.

Dirigenten forklarede, at såfremt hans forslag
bliver stemt ind, bliver det et supplement til
programfladen.
Ulla Nielsen spurte til om TV2 Fri vil blive udbudt
som a la carte program, hvis programfladeforslaget blev vedtaget. Hertil svarede formanden,
at det vil den blive.
Annette Ditlevsen spurgte til om man kan stille
forslag på selve generalfor-samlingen eller, om
det er for sent og om de, der kun har grundpakken, skal stemme om indholdet i grundpakken.

Formanden oplyste, at bestyrelsens anbefaling er,
at alle 3 synstolkningsprogrammer kommer med.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Hertil svarede dirigenten, at det i henhold til
vedtægterne er for sent at stille forslag på selve
generalforsamlingen. Alle som er mødt op på
generalforsamlingen har lige stemmeret. Så alle
kan stemme om hele programfladen.

3d. Forslag fra Kurt Larsen:
Kurt Larsen har rettidigt stillet forslag om, at
hvis TV2 Sport bliver vedtaget, at tv-kanalen
også bliver tilgængelig som a la carte.

Det har været spændende og som familiefar til
teenagepiger ønsker han at tilgodese børnefamilier. Er uddannet ingeniør. Arbejder med
it til daglig, og i bestyrelsen arbejder han med
teknikudvalget og har været inde over WatzmeNow, som han brænder for.

Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville
være overflødig, fordi TV2 Sport er stemt ind
under pkt. 3a, samtidigt med, at det er oplyst,
at tv-kanalen bliver tilgængelig som a la carte.
Kurt Larsen erklærede sig enig.
4. Behandling af budget
og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for
2015 og forslaget om uændret kontingent på
500 kr.

Yderligere kandidater, der stillede op på selve
generalforsamlingen: Steen Nicolaisen
I 2006 blev han valgt ind i bestyrelsen for
Glenten og også nogle år senere. Senest er
han blevet valgt ind i repræsentantskabet.
Steen har en teknisk baggrund og har arbejdet
med det i foreningen. De vigtigste ting han ville
fremhæve, var indkøb af ny hovedstation, som
han fik sat i drift og, som er meget stabil den
dag i dag. Forhandlingsmæssigt har han også
opnået gode prissætninger. Det har altid været
sådan, at TV priser er lave og internetpriser
høje. Dette har nu ændret sig.

Han nævnte, at der i 2017 sker der noget positivt drastisk. 2015 vil blive et lavbudget år. Der
kan dog ske udsving. Men hvis vi bare holder
os inden for de udsving, der var i 2014, kan det
kun gå den rigtige vej.
Kassereren oplyste, at Glenten er nødt til fortsat at have gode relationer til bankforbindelserne, og derfor skal der kunne vise et budget, der
hænger sammen. Det samme gælder de gode
relationer, der også er til revisor.

Holder meget øje med priser og kan godt lide
at forhandle. Han fik forhandlet igennem, at
Glenten fik de digitale programmer gratis. Det
blev senere indført i resten af Danmark. Har senest udviklet den femte pakke i Glentens programflade. I øvrigt foretrækker Steen at holde
tingene internt. Intern viden frem for eksterne
konsulenter. Han foretrækker programudbud
efter med-lemmernes ønsker og har meget
stor fokus på infrastrukturen. Til slut ønskede
han bestyrelsesreferater mere indholdsrige.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent
blev vedtaget.
5. Valg
5a. Valg af kasserer.
Lars Mott blev genvalgt som kasserer uden
modkandidater.
5b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Opstillet fra bestyrelsen var:

Ole Bergholdt Petersen
60 år og faglært bogbinder. Kan give bestyrelsen lidt fra manden på gulvet, som den almindelige bruger.

Carsten Jørgensen, som ønsker genvalg
Han har deltaget i foreningen aktivt. Der er sket
en stor forandring i den tid, han har siddet i
bestyrelsen. Han har deltaget som formand i
økonomiudvalg og er med i foreningen A2012.
Har privat arbejdet hos Nordea som privatkundedirektør.

Jesper Nielsen
Han har været bestyrelsesmedlem før. Det, der
chokerer ham i dag, er, at der ikke er gravet
kabler ned i jorden. Det vil han gerne byde ind
med som bestyrelsesmedlem. Lover generalforsamlingen, at der vil blive kigget efter i sømmene, og der vil blive sparet, hvor der spares
kan.

André Schneider, som ønsker genvalg
Han er 35 år og har i 2 perioder været medlem af bestyrelsen. Hans mission er at vise
foreningen TV og internetløsninger til konkurrencedygtige priser. Han ser det som en fordel,
at foreningen kan samles med andre. Jo flere
vi er, jo bedre står vi i forhandlingssituationer,
nævnte han. Der ligger en masse arbejde i
fremtiden, der skal lykkes, og det brænder han
for at udføre. Han glæder sig til at kunne tilbyde
internet til alle Glentens medlemmer og ønsker
kun at gøre Glenten mere attraktiv.

Formanden oplyste, at der verserer en personalesag mod Steen Nicolaisen.
Steen Nicolajsen har tidligere været ansat hos
Glenten, men er afskediget.
Peter Pætau ønsker at vide, om der er nogle af
de personer, der er på valg, der har forstand på
salg? Han foreslår generalforsamlingen, at der
skal en god sælger ind i bestyrelsen, da han ønsker, at der kommer flere kunder til foreningen.

Flemming Nielsen, som ønsker genvalg
Han er +50 og har været med de seneste 2 år.
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5e. Valg af revisorsuppleanter.
Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen var på
valg, og de blev begge genvalgt.

Jesper Nielsen mente, at hvis folk er kriminelle,
kan man ikke stille op på valg til bestyrelsen.
Der er flere, der godt ved, at Steen Nicolaisen
er blevet afskediget, men mente dog, at det
ikke er pænt at nævne det på generalforsamlingen. I øvrigt mente Jesper Nielsen, at vi vil få
flere kunder i butikken; ”Nye koste fejer godt –
men det gør gamle også”.

6. Eventuelt.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet
eventuelt, og at intet kan vedtages.

Ole Bendix, formand Vindinge Antennelaug
kender kun den nuværende bestyrelse som
troværdige hædersmænd og dygtige samarbejdspartnere. Han ved, at der er mange andre
antenneforeninger, der også er meget tilfredse
med samarbejdet og opfordrer derfor generalforsamlingen til at bibeholde den nuværende
bestyrelse.

Da der ikke var flere der ønskede at ytre sig,
takkede dirigenten forsamlingen for god ro og
orden, og gav orden til formanden.

Dirigenten bad generalforsamlingen om skriftlig
afstemning af de opstillede kandidater. Efter
indsamling af stemmesedlerne blev generalforsamlingen suspenderet, og der blev holdt en
pause på 15 minutter.

Formanden takkede også generalforsamlingen
for god ro og orden og mente, at det skyldes
den dygtige dirigent. Han nævnte i øvrigt, at
der hvert år bliver udfærdiget en drejebog af direktøren til dirigenten om generalforsamlingens
forløb. Stor tak til dirigenten.

Resultatet af afstemningen blev følgende:
Carsten Jørgensen 		
67 stemmer
André Schneider 		
72 stemmer
Flemming Nielsen 		
65 stemmer
Steen Nicolajsen 		
40 stemmer
Ole Bergholdt Petersen
31 stemmer
Jesper Nielsen
		
44 stemmer
hvilket betød, at Carsten Jørgensen, André
Schneider og Flemming Nielsen blev genvalgt.
5c.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Ole Thomsen Meyersahm var på valg og ønskede genvalg og blev genvalgt. Jan Cort Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg. Jesper
Nielsen blev valgt.

KLIP UD OG GEM
SKIFT
KANAL
PAKKE
HER...
KLIP UD/
INDSEND

5d. Valg af revisor.
Intern revisor Peter Pætau var på valg og var
villig til genvalg.
Peter Pætau blev genvalgt som intern kritisk
revisor.

HUSK

DIN
UNDERSKRIFT

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som
eksterne revisorer.
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Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.15.
Erik Baltzer Nielsen
Dirigent

NBat b!etale

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.)

Indsend kuponen inden d. 10. i måneden
for pakkeskift til d. næste 1.
SE EVT. ÆNDRINGER PÅ INFOKANALEN
__Grundpakken

__Mellempakken

__Familiepakken

__Fuldpakken

__Sportspakken

__Fuldpakken + Film

__Sportspakken + Film

PRIS FOR PAKKESKIFT 300,Kuponen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver

FULDE NAVN:
kupon Til pAkkeSkifT 2014 <<

Poul Nordby ønskede at vide, om de suppleanter, der lige er blevet valgt, om de er sideordnede eller om det er bestyrelsen som bestemmer,
hvordan de eventuelt indtræder ved forfald.
Dirigenten svarede hertil, at det vil foregå efter
en lodtrækning, fordi der ikke dissideret er valgt
en 1. og 2. suppleant. Begge suppleanter vil blive
indkaldt, såfremt der opstår forfald i bestyrelsen.

Du kan tilmelde dig via Glentens hjemmeside
under "selvbetjening". din netbank, eller giv dit
pengeinstitut besked på at tilmelde dig.

Jeg ønsker fremover at modtage følgende pakke.
SÆT KRYDS

Allan Lund Larsen udtrykte skuffelse over, at
der ikke er talt om radiokanaler. Han ville gerne
vide, om der bliver tilbudt tyske radiokanaler
med tysk slagermusik.
Hertil svarede formanden, at hvis det er omkostningsfrit, ville det ikke ske noget ved at
kigge efter disse kanaler.

Lars Mott opfordrede til, at hvis man ønsker
at gøre noget ved økonomien, så skulle man
havde stillet op som kandidat til kasserer. Det
er meget vigtigt, at der bliver holdt fast i den
økonomiske kurs, der er lagt for de næste 3 år.
Han anbefalede, at der ikke bliver skiftet ud i
den siddende bestyrelse.
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DENNE ERSTATTER TIDLIGERE INDSENDTE KUPON TIL PAKKESKIFT

