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Glentens kapacitet i nettet

Læs om fordelen ved
en DVB-C box

kontakt vedrørende:
ADresseændring, pAKKEvalg,
kontingent og spørgsmål
om Tv og radio:
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Telefonisk henvendelse:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag lukket

Canal Digital Kabel TV IT A/S
Egelundsvej 18
5260 Odense S
12.00 - 13.00
15.00 - 17.00

11.00 - 14.00
12.30 - 17.30

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

“

KONTAKT
INFO

”

kontakt vedrørende:
Internet support til Kolibri
og Tarup:
Mail:
Ring på:
Hverdage fra
Weekend fra

Internet, nytilslutning,
modem og kabelnettet:

7013 1919

Glentevejs Antennelaug
Postboks 174
Billesgade 17D
5100 Odense C
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Mandag-onsdag
Torsdag
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kontakt/fejlmelding
vedrørende:

internet@gal-odense.dk
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Hverdage fra

09.00 - 16.00

Telefonisk henvendelse:
Nytilslutning af TV & internet, samt
ændringer af abonnements typer
på internettet
Hverdag fra
09.00 - 17.00
Telefon:
70 131 919
Mail: kunde@canaldigital.dk
Support:
Fejlmelding af TV/Radio samt internet
og telefoni support
Mandag-fredag
09.00 - 21.00
Weekend, sønog helligdage
13.00 - 21.00
Telefon:
70 131 919
Fax:
63 142 500
Vagttelefon:
40 542 506
Mail: support@canaldigital.dk
Homepage: www.canaldigital.dk
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!!!! ADVARSEL !!!!

Køb IKKE en fladskærm...
...medmindre den har en DVB-C tuner indbygget, eller du får en løs DVB-C boks.
Billedet på dit TV, bliver bedre med DVB-C tuneren.
Med tuneren vil du så kunne modtage ”Det Digitale Spejl,” der en digital kopi af de
analoge TV-kanaler, som allerede udsendes i anlægget. Det er uden meromkostninger
for dig. Programmerne udsendes digitalt, så der opsamles ikke nogle forstyrelser eller
kvalitetstab fra TV-stationen og frem til dit TV.

Det tekniske
Signalerne udsendes UKODET i DVB-C formatet og i samme pakke, som de
analoge signaler. Det Digitale Spejl udsendes i SDTV-formatet, ikke HDTVformatet. (Standard-/High Definition TV.) SDTV formatet bruger de næste par år MPEG2 som komprimering. Vil du udnytte dit TV til HDTV skal
tuneren, intern eller extern, have MPEG4 komprimeringen.
Pt. udsender vi 55 kanaler i SDTV, og 3 kanaler i HDTV. HDTV udsendes indtil videre kun i pakke 4.
Sony, Phillips, NAD & Löwe TV m. DVB-C virker fint. Samsung
DVB-C TV virker pt. ikke i vores anlæg. Har dit favorit TV,
eller supertilbud ikke DVB-C, så husk at købe en løs
tuner til ca. 890.God fornøjelse med fagre nye verden af kvalitet i
TV kiggeriet. Udnyt at du er medlem af Glentevejs
Antennelaug og få maksimal kvalitet på din skærm.
Følg løbende med, med hvad der sker, se Infokanalen på frekvensen 227 MHz, kanal E12.
Vil du være ajour, så send mail med
”Info” i emnefeltet til dvb-c@gal-odense.dk
Steen Nicolaisen
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Husk at chekke om TV’et har indbygget DVB-C tuner, IKKE DVB-T, som er beregnet
til antennemodtagelse, fra luften. I annoncerne for fladskærme, er de ikke flinke, at
skrive om der er DVB-T eller DVB-C tunere indbygget, de skriver blot: ”Indbygget digital
tuner” DVB-C er beregnet til kabelnet.

O

Kvalitetsvurdering - (På en skala fra 1 til 10)
Jeg har foretaget en kvalitetsvurdering ud fra de mest solgte fladskærme, som er HDready med 1366*768 punkter. Når jeg sætter billedkvaliteten på det gamle analoge
tv-apparat til 4, er den på de nye fladskærme faldet til 3. Via det digitale spejl og en
digitalboks er kvaliteten steget til 6. Men kvaliteten i HD-TV er 9. På et tv med Full HD
med en opløsning på 1920*1080 er kvaliteten 10. Dette er min subjektive vurdering,
men HD-TV er formidabelt flot.
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TV2, Danmark
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DR1
ZDF, Tyskland
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Gal’s bestyrelse:
Søren Skaarup << Keld Stevnsboe Nielsen <<
Bjørn Holm << Hans-Jørn Pallesen <<
Henrik Kir kegaard << Pia Thy <<
Thomas Szücs

TV3 Danmark
TV3+ Danmark
ARD Tyskland
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Super RTL, Tyskland
DK 4, Danmark
National Geographic
CNBC, England
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NYT FRA KONTORET

Juleferie

”

K o n t o r e t holder lukket den 23. december til og med den 4. januar.

History
Adult Channel
Kanal 4
Cartoon Network
TCM Film

Velkommen til Steen

Discovery Science

S t e e n N i c olaisen er blevet ansat på kontoret.
S t e e n e r I T og TV tekniker og skal arbejde sammen med Peter
m e d d e n t ekniske drift. Steen har indtil ansættelsen været medlem
Gal2_2008.indd 22
a f b e s t y r e l sen og har også som bestyrelsesmedlem været
involvere t
i d e n t e k n i ske drift.
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Der er sket en del i GAL siden
generalforsamlingen. Udviklingen
inden for området fortsætter med
uformindsket fart. Vi forsøger i
bestyrelsen efter bedste evne at
holde os á jour med, hvad der sker.
Bestyrelsen
Det er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen siden generalforsamlingen. Ca. 2 måneder efter
generalforsamlingen trak Tage Larsen sig desværre som kasserer af
private årsager.
På grund af den stadige udvikling af vokseværk i foreningen ansatte bestyrelsen Steen Nicolaisen
som administrativ medarbejder.
Vi valgte Steen, da han via sit bestyrelsesarbejde i forvejen brugte
meget tid på teknik, relationer til
Canal Digital m.m., og dermed
kendte til de områder, hvor arbejdsmængden voksede. Da vi
endvidere stod overfor udvidelse
af foreningen, var det nødvendigt
at ansætte en person mere. Steen
udtrådte samtidig af bestyrelsen.
Det betyder, at bestyrelsen nu er
sådan sammensat: Formand Søren
Skaarup, næstformand Hans-Jørn
Pallesen, kasserer Bjørn Holm, sekre
tær Keld Nielsen, Pia Thy, Henrik
Kierkegaard og Thomas Szücs.

Nye medlemmer
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at byde Tarup Antennelaug og Kolibris medlemmer
velkommen som nye medlemmer
af GAL. De to foreninger havde
andre tilbud fra store leverandør
er, men valgte GAL både fordi vi
er en forening med (delvis) egen
prisfastsættelse og dels på grund
af prisen på TV-leverance, hvor
GAL fint står sig i konkurrencen.
Det kniber mere for internettets
vedkommende, hvor CD efter bestyrelsens opfattelse kræver en alt
for høj pris i forhold til konkurrenterne på markedet. CD taler om
at sætte prisen ned/øge hastig
heden til oktober.
Det betyder, at bestyrelsen har
besluttet, at de nye medlemmer i
Tarup og Kolibri får leveret internet
billigere end de øvrige medlemmer. Det er vi ikke glade for, men
vi har lovet de nye medlemmer at
være konkurrencedygtige og må
så håbe på, at CD besinder sig på
sin pris til de ”gamle” medlemmer.
CD
Samarbejdet med CD fortsætter
på de berørte områder. En del af
kontrakten angår vedligeholdelse
og udbygning af nettet. Her hol-

”

des jævnlige møder mellem CD
og GAL, så vi kan følge med i,
hvor der repareres og hvad det
koster. Renovering sker nu også
først efter aftale. Her deles udgifterne, dog med GAL som største
bidrager stadig ifølge kontrakten.
Denne del forløber i det store og
hele udmærket.
Derimod er vi på kollisionskurs
vedr. udvidelsen af foreningen
med Tarup og Kolibri. CD hævder at have ret til at fremføre
internet til alle nye medlemmer,
mens bestyrelsen fastholder, at
kontrakten gjaldt og gælder for
det daværende GAL. CD truer
med en voldgiftssag, bestyrelsen
mener – med relevant bistand at et kabelnet, der betales 100%
af GAL og bruges af foreningens
nye medlemmer, ikke kan indbringe CD nogen rettighed.
Nye lokaler
Lige nu forhandler bestyrelsen om
overtagelse af lokaler på Vagtelvej, lokaler som tidligere blev brugt
af CD. Som det blev nævnt på den
seneste generalforsamling, er de
nuværende ved at være for små.
En stadig større forening, udbud af
internet, som kræver support m.m.
gør, at de nuværende lokaler er
Fortsættes på side 7 ...

for små. Lokalerne på Vagtelvej
vil være ideelle. Spørgsmålet er,
om vi kan blive enige med sælger
om prisen.
Internet for de nye medlemmer
i Kolibri og Tarup
Prisen for internet, leveret af GAL
selv til de nye medlemmer, bliver
billigere end, hvad CD forlanger
af de ”gamle” medlemmer i øjeblikket. Dette skyldes, at GAL som
forening ikke har aktionærer i kulissen. Derudover har vi undersøgt
markedet blandt andre internetudbydere og valgt at lægge os lidt
under mht. priserne. Selvfølgelig
gør vi det også for at tjene penge,
andet ville være forkert. Dog vil
overskuddet gå til forbedringer og
fremtidssikring af GAL´s anlæg.
Man må gøre sig klart, at fremtiden bringer utrolig mange udfordringer, hvis vi ikke skal gå i stå og
blive overhalet af andre aktører.
Man kan lige så godt se i øjne
ne, at hvis vi ikke skal opsluges
af kommercielle interesser, er det
nødvendigt, vi reagerer i tide. Et
stykke ud i fremtiden vil alt TV blive
modtaget via IP (Internet). Derfor vil
det være nødvendigt, at få gravet
lysledere ned, så de kommer så
tæt på medlemmerne som muligt.
Internetpriserne for vore
medlemmer i Tarup og Kolibri
er som følger:
1Mbit/256kbit
4Mbit/512kbit
8Mbit/512kbit

130.180.250.-

Digital fremtid
Som det nok er en del medlemmer
bekendt, er der massive reklamer
alle vegne for diverse digitale à la
carte løsninger. GAL bliver også
bombarderet med disse såkaldt
favorable tilbud.
Man skal dog være klar over, at
de eneste som har stor glæde af
disse tilbud er programleverandør
erne. Hvis GAL ”overgav” sig og
gav lov til, at måske flere tusinde
bokse kom ud til medlemmerne,
ville det betyde, at GAL ville ende
som ekspeditionskontor for programleverandørernes pengestrøm
og overskud. Herved ville vi blive
helt uden indflydelse på priser og
konditioner. Man skal være klar
over, at det ikke bliver billigere i
fremtiden at se TV.

De à la carte løsninger, som udbyd
erne har gang i, betyder, at folk får
mulighed for at tilvælge enkelte programmer og fravælge andre. Det vil
uvægerligt give færre seere pr. program og dermed højere priser.
Denne udvikling vil GAL som en
af landets største private antenneforeninger gerne have lov til selv at
styre, idet vi har størrelsen og økonomien til selv at gøre dette.
Vi har derfor investeret i vores
eget kodningssystem, Enigma, som
giver de samme muligheder som
de store programudbydere tilbyder. Systemet bliver med vores
egen digitale modtageboks, som
samtidigt kan modtage det digitale spejl, vi udsender helt gratis.
Systemet kan bruges til at dekode og vise et enkelt program om
dette ønskes i super digital kvalitet. Systemet er også tiltænkt vort
samarbejde i BoxDanmark, hvor
GAL er en vigtig medspiller. Det
er planlagt, at GAL i løbet af kort
tid kommer til at levere hele programfladen incl. kodede programmer ud til alle de andre foreninger i
BoxDanmark-samarbejdet. Der er
i øjeblikket ca. 125.000 medlemmer i BoxDanmark.
Vi regner med, at GAL´s kodningssystem er fuldt i drift i løbet
af oktober. Vi lægger ud med
at lancere TV2 programmerne
via boksløsningen sammen med
TV1000. Det samme gælder de etniske pakker, som også udsendes
via kodningssystemet. Det er dog
vores mål at kunne levere mange
flere ”små” og smalle programmer inden længe. Mange har ytret
ønske om f.eks. at kunne se Golfkanalen.
Systemet er fuldt forberedt til
HDTV. Vi regner med at lancere
HD-bokse i 1. kvartal næste år.
Som det fremgår af ovenstående,
har vi forrygende travlt i foreningen. Med den størrelse foreningen
har, føler vi os dog nærmest pisket
til at gå i gang med alle disse tiltag.
Vi vil i fremtiden kæmpe med næb
og kløer for, at GAL fremover stadig vil være en stor og selvstændig forening med det ene formål at
bibringe medlemmerne de bedste
ydelser til fornuftige og lave priser.
Søren Skaarup

Hjælp

– hvad gør
jeg hvis:
>>Jeg gerne vil
tilmeldes internettet?

>>Jeg har problemer med at
komme på internettet?
>>Jeg har problemer med
min internet regning?
>>Jeg ønsker at hente/
aflevere mit modem?
>>Jeg gerne vil benytte
mig af IP telefoni?
>>Jeg har problemer med
IP telefoni?
>>Jeg har problemer med mit
TV/radio signal?

KONTAKT
CANAL DIGITAL
Tlf.: 70 131 919
mail: kunde@canaldigital.dk

eller hvis:
>>Jeg ønsker at skifte
TV pakke?
>>Jeg har spørgsmål
vedrørende min TV pakke?
>>Jeg vil overdrage mit
kabel TV ved flytning?
>>Jeg skal flytte ind og
indmeldes i GAL?
>>Jeg har forenings
spørgsmål?

KONTAKT
Glentevejs Antennelaug
Tlf.: 66 144 177
mail: info@gal-odense.dk

“

PRÆSENTATION
AF BESTYRELSEN
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Siden sidst er der lavet et par ændringer i bestyrelsen. Desværre
valgte vor tidligere kasserer Tage
Larsen at trække sig. Steen Nicolaisen er blevet ansat på kontoret.
Derfor er der kommet et par nye
ansigter i bestyrelsen, Thomas Szücs
og Bjørn Holm. Så vi lavede en ny
konstituering på vort møde i maj.
Som vor formand fortsætter et
af de gamle ansigter, Søren. Han
blev jo valgt allerede på generalforsamlingen. Intet nyt i det.
Ny næstformand er blevet HansJørn, der også har været med i et
par år.
I stedet for Tage har vi som kasserer valgt en af dem, der blev valgt
som suppleant på generalforsamlingen, Bjørn. Kassererens opgave er naturligvis at holde styr på
økonomien. Desuden er han ene
mand i økonomiudvalget.

Formand:
Søren Skaarup
Kasserer:
Bjørn Holm
Næstformand:
Hans-Jørn Pallesen
Sekretær:
Keld Stevnsboe Nielsen

Sekretær er Keld. Han holder styr
på dagsordner og referater og
det øvrige virtuelle papirarbejde.
I bestyrelsen har vi en mængde
juridiske sager. Søren nævner i
lederen, at der er et par juridiske
tvister. Derfor har et specielt udvalg fået disse som ansvarsområde. Veteranerne Hans-Jørn og
Henrik holder styr på dette meget
vigtige område.
Som en nyhed har vi lavet et ekspansionsudvalg. GAL er en af Danmarks allerstørste ikke- kommercielle udbydere af TV og digitale
ydelser. Vi skal ikke tjene penge på
vores ydelser. Vi skal sørge for at
styrke vores fællesskab og levere
de bedste produkter til den billigste pris. Konkurrencen er hård, så
hvis vi skal fastholde lavets succes,
så vil vi skulle ekspandere. Henrik
og en af de nyvalgte, Thomas kører det.

”

En af vore leverandører hedder
Canal Digital. Kontakten til dem
holdes af den dynamiske formandsduo, Søren og Hans-Jørn.
Informationen, som f.eks. denne,
køres af Keld og Pia. Udover bladet laves der også information til
tekst-tv og websiden.
De to nye, Thomas og Bjørn, sidder
i teknikudvalget for at holde styr
på det nyeste af det nye. Her samarbejder de meget med Steen fra
kontoret.
Alt i alt er der kommet næsten
en halv ny bestyrelse siden nytår.
Vi bruger vores gejst på at skabe
et endnu bedre antennelav i de
kommende år.

Jura: Hans-Jørn Pallesen
Ekspansion: Henrik Kirkegaard
CD: Søren Skaarup
Kontor: Søren Skaarup
Information: Keld Stevnsboe Nielsen
Teknik: Thomas Szücs
Økonomi: Bjørn Holm

Henrik Kirkegaard
Thomas Szücs
Hans-Jørn Pallesen
Pia Thy
Bjørn Holm
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DIGITALE TUNERE

I fremtiden vil vi gerne selv bestemme lidt mere. Vi vil helst udpege de
tv-kanaler, vi vil se. Derfor er digitale
tv-signaler nødvendige, og de giver
også en bedre kvalitet. Glentevejs
Antennelaug sender tv-kanalerne
både analogt og digitalt (det digi
tale spejl).
De digitale signaler kan også give
bedre plads i kabelnettet, da der
kan sendes otte digitale tv-kanaler
i stedet for én analog.

O
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Digitale tunere
Tv-billederne kommer allerede via
en digital tuner i mange hjem og
efterhånden til alle øvrige. Tuneren kan være indbygget i fjern
synet eller være en i boks bag eller
ved siden af skærmen.
En indbygget tuner er jo mest
interessant, men den kunne pludselig godt blive uaktuel, så man
skal have en extern tuner.
Tuneren i den løse boks, kaldes
også en digital modtager, STB eller Set Top Box. Dens fordel er, at
den er billigere at udskifte, når der
kommer nye med faciliteter, den
gamle ikke rummer.
Den gamle boks kan så bruges til
et apparat i børneværelset eller et
andet sted i hjemmet.
Analog/digital
Som jeg ser det, vil vi i løbet af få år
have 15 analoge tv-kanaler, som
dækker behovet i de analoge apparater. Resten vil være digitale kanaler, som altså kræver en digital tunerboks. I dag koster en boks typisk
700 kr., men 500 kr. om et par år.
Vi skal lære at holde af boksen,
da den jo giver bedre kvalitet og
mere fleksibilitet. I første omgang
temapakker og på sigt individuelle
programmer, som vi vælger selv.
Forvent ikke, at der kommer
“fremtidssikre” bokse. Det vil ikke
kunne lade sig gøre, da de tekniske
fremskridt sker med stadig kortere
mellemrum og antenneforeningen
hele tiden vil tilbyde nye tjenester.
Måske vil den endda skifte udbyd
er, som bruger en anden boks.
Regn med at det koster måske
40 kr. pr. md. i afskrivning af en

boks. Ingen kan love at en boks vil
holde i mange år!
Digitale standarder
Det første digitale at tilbyde er det
digitale spejl, som har kørt i 2 år nu.
Her udsendes alle de analoge tvkanaler i digital sd-kvalitet (standard definition).
Næste skridt er at udsende signalerne i hd-kvalitet (high definition). I første omgang er der få
hd-tv kanaler til rådighed, men antallet vil vokse støt. Pt. udsender vi
3 HD kanaler i pakke 4.
I high definition er antallet af
prikker (pixels) ca. fire gange større end i et almindelig traditionelt
skærmbillede. Så billedet bliver
meget flottere, mere skarpt og
bedre farver.
Teknik
Den svære afdeling med flere
forkortelser
Det naturlige valg af teknik til boksene i antenneanlæg er DVB-C
formatet vha. QAM-signaler.
Ip-tv (internet signaler) er først
interessant, når ip-kapaciteten til
alle medlemmer er tilstrækkelig
stor, eller hvor kablingen til slutbrugeren sker vha. fiber.
Det digitale spejl sendes i DVB-C i
MPEG2-formatet, som giver sd-kvalitet. Kablet mellem boksen og tvapparatet forbindes typisk med et
scart-stik. High definition udsendes
typisk i MPEG4 komprimeringen.
Kablet mellem boksen og apparatet skal være et HDMI-kabel.
En standard DVB-C Zapperboks
koster typisk 900 kr., en HD boks
2.000-2.500 kr. På én analog kanalplads kan der være 7-9 digitale
kanaler vha. MPEG2, senere 10-12
vha. MPEG4 – eller 3-4 HD-kanaler.
DVB-T standarden er beregnet
for luftbåret overførsel til tv-antenner. Vi har et stort ansvar for vedvar
ende at informere medlemmerne
om forskellen på DVB-T og DVB-C,
da de fleste forhandlere bare skriver “digital tuner indbygget.”
Det er ærgerligt at komme hjem
med en digital skærm med ind-

”
bygget DVB-T, når det burde have
været DVB-C.
Sony, Phillips, NAD, Loewe mf. har
et stigende antal apparater med
indbygget DVB-C tuner. Samsung
virker pt. ikke på Glentevejens net.
Samsung har bolden, mht. at give os
koder, så vi kan tilpasse vores net.
Der er mange DVB-C optagebokse med en harddisk, så
man kan optage flere programmer samtidig med, at man ser et
tredje program. De koster typisk
4.000-4.500 kr. Jeg har endnu ikke
fundet HD-TV tunere med indbygget harddisk.
Erfaringerne med boksene er
gjort med 15-20 forskellige fabrikater af ”standard” DVB-C bokse,
med og uden high definition.
Standardisering er endnu ikke
indført i denne del af teknikkens
verden. Næsten alle boksene er

forskellige. Så vil man bestræbe
sig på, at medlemmerne kan få
et bredt udbud af bokse, har foreningen en udfordring i at indstille
hovedstationen ”bredt.” Altså optimalt, med fuldt overblik af alle
værdier på kanalerne.

Herved kan vi bevare vores selvstændighed og vores medlemmer
kan forblive medlemmer med den
indflydelse, det indebærer.
Foreninger, der ikke lige har 4-5
mio. kr. at investere i det digitale
spejl og kodningssystemer, kan gå
sammen med hinanden og BOXdanmark, og få samme fordele.
Her planlægger vi, at vi i år kan levere signaler til BOXdanmark. Det
er spændende, at vi er foregangsforening for DK.
Steen Nicolaisen

13
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Lys for enden af tunnelen
Et nyt sikkert kodningssystem, som
bl.a. er godkendt af Sony og Hollywood, introduceres i Danmark
om få måneder af TV2 og Glentevejs Antennelaug.
Sikkerheden ligger i boksen, så
den behøver ikke et smart-card.

O

Kodning
Det enkleste og billigste for medlemmerne er at sende de digitale
kanaler ukodet.
Men når medlemmerne individuelt skal vælge mellem forskellige
pakker, skal signalerne kodes.
Det tilbyder f.eks Stofa, YouSee,
Canal Digital og Dansk Bredbånd,
men så er der ingen standard i boksene mere. Hvert selskab har sit eget
koncept og koder, hvor stort set kun
dets egen boks kan anvendes.
Desuden skal der bruges et smartcard, så udbyderen kan opkræve

kortafgift for f.eks. det gratis digitale spejl. Herved bliver medlemmerne kunder hos udbyderen, der
fakturerer direkte uden om antenneanlægget.
Er disse systemer først udbredt
i anlægget, er det vanskeligt at
skifte til et bedre system og bedre
priser. For selv de største antenneforeninger er disse kodningssystemer økonomisk utilgængelige. Det
er det ikke for os, så i løbet af kort
tid introducerer vi vores eget kodningssystem, Enigma.

O
014
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Radio program

Fyns Total Radio

Radio Energy (NRJ)

NRJ Europe

Fransk Radio Nostalgie

90.40

91.40

92.30

93.00

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

NDR 1

NDR 2

NDR 3

DR Klassisk

Deutschlandfunk

Klassik Radio

Hit Radio FFH

Norge P4

Virgin Radio

93.30

93.70

94.40

95.00

95.50

96.10

97.40

97.80

98.60

99.10

Odense Kanalen

DR P3

89.80

Radio 3
Radio City / Voice
France Culture
Nova
NDR 4 Kultur
VLR, Vejle Lokal Radio
Jedynka Polsk 1
BBC Radio 3
BBC World Service

104.70
105.30
105.60
105.90
106,5
107.00
107.40
107.80

N Joy

103.30

104.20

Radio 2 / Voice

102.40  

The Voice Odense

Radio Melodie

101.80  

103.90

RTL Oldie

VOA Music Mix

101.40

100.80

100.30

Studenterradio /
OSR / Radio 3

89.30

BBC 1

Swiss Culture & Jazz

100.00

99.40 Radio Midtfyn/Radio 2000

MHz

DR P2

88.70

    

Radio 100 FM

DR P4 Radio Fyn

88.20

     nr.

     Knap

99.70

DR P1

Radio program

87.60

MHz

RIV UD OG GEM!

    

FM Radiooversigt 2008
     nr.

     Knap

”
GÆLDER TIL 31. MARTS 2009

“

PROGRAMGUIDE 2008

glentevejs antennelaug

1 atv
2 EURO D
3 EUROSTAR
4 FOXTURK
5 SAMANYOLUTV
6 TRT-INT
7 KANAL 7 INT

Tyrkisk pakke

Sprogpakke 3

For at låne en box, skal du afhente den på kontoret
og betale oprettelsesgebyret. Se Infokanalen for åbningstider.

Priserne gælder i introduktionsperioden i 2008.
Måske fortsætter de, måske stiger de lidt.

En DigiBox ombyttes uden beregning til den nye box.

Box udlånes uden beregning. Boxen afleveres ved ophør.
Evt. tidligere depositum kr. 500.- for en DigiBox,
overgår til oprettelsesgebyr.

Oprettelsesgebyr, kr. 500.-

Pris pr. md. pr. pakke kr. 45.Leje af flere pakker pr. md. pr. pakke 30.-

Priser på de 3 etniske pakker:
(Tyrkisk/Arabisk/Sprogpakke3)

1 TV Polonia
2 ORT, 1 Russia
3 ERT, Græsk
4 OBN, Bosnisk
5 NTV Hayat, Bosn/Herce.
6 HRT1, Kroatisk
7 GEO News, Pakistansk
8 RTS, Serbisk

Arabisk pakke
1 AL JAZEERA
2 ESC
3 MBC Maghreb AL-Ar
4 TVM INTER
5 Dubai TV
6 Qraa - Arabesq
7 Art Prime Sport

Forbehold for ændringer i sammensætningen af programmerne.
Steen Nicolaisen
Fås fra uge 49

“

TI SKARPE TIL
NICK WRENN OM
CNN INTERNATIONAL

”

Tak for de mange indsendte spørgsmål omkring
CNN International. Vi er meget glade for den interesse,
som er blevet vist os. Jeg har besvaret spørgsmålene
så godt jeg kan og håber, at du er tilfreds med dem.
1. Hvilken form for nyheder fokuserer CNN International på?
CNN er verdens førende internationale nyhedsformidler og er blevet synonym
med hurtig, nøjagtig og neutral dækning.

I 1985 udvidede CNN udenfor USA’s grænser, da Ted Turner lancerede
CNN International og transmitterede nyhedssignalet ud til hjem, hoteller
og ambassader over hele verden.
3. Hvordan indsamler CNN International sine nyheder?
Da CNN lancerede var det blot et enkelt amerikansk netværk tilgængeligt for
1,7 millioner husstande. Nu, 28 år senere, omfatter CNNs brand 13 internationale
TV netværk og services på andre platforme herunder, CNN.com/International,
CNNMobile og 9 amerikanske services og når ud til en milliard mennesker over
hele verden.
Udover Atlanta er London og Hong Kong nu blevet betydelige produktionscentre
for det internationale netværk. CNN London er det største kontor og produktionscenter udenfor USA, og her produceres mere end 50 timers programmer om ugen.
Dette suppleres med 30 timers ugentlige programmer produceret i Asien.
Med kontorer i 37 større byer over hele verden, såvel som et netværk af omkring
1000 partnere, som alle indsamler nyheder, er det muligt for CNN International at
udsende mere end 90% af dets programmer eksklusivt for det internationale publikum. Dermed har CNN udviklet sig meget siden sin start som en ren eksportvare.
I løbet af det seneste år har vi investeret betydeligt indenfor international nyhedsindsamling, rekruttering af journalister og åbning af nye kontorer over hele verden.
4. Hvordan kan jeg ser CNN?
CNNs brand udvikler sig fortsat for at imødekomme de behov, som dets
internationale publikum har. Ikke kun via de traditionelle medier som TV og
radio, men også via nye medier som internet og trådløs teknologi.
Foruden CNNs flagskib, som er TV-kanalen og den internationale hjemmeside
(CNN.com/international) distribueres CNN via IPTV og VOD services, som bl.a.
inkluderer Joost, YouTube, Dailymotion, Jalipo og Vingo TV og via CNN Mobile.
Fortsættes på side 20 ...
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2. Hvornår blev CNN lanceret?
CNN blev lanceret den 1. juni 1980, som den første 24 timers nyhedskanal i verden
med et TV netværk, 10 kontorer og 225 ansatte. Kanalen var på det tidspunkt
tilgængeligt for 1.7 millioner husstande.

O

Breaking News forbliver CNN International’s varemærke. Derudover sender
kanalen en bred vifte af nyheds- og dokumentarprogrammer skræddersyet til
vores seeres erhvervs- og livsstilsbehov, herunder erhvervsnyheder, sport, rejsenyt
og miljø. CNN International er den version, som du kan se i Danmark.

Sæt "X" Har idag pakke?
110
1, kr. 984.111
2, kr. 1.584.112
3, kr. 2.544.113
4, kr. 3.432.-

OBS. Afstemningen er vejledende.

Kvartal
246.396.636.858.-

Prisstigninger. TV2 Zulu er steget kr. 75.- pr. år,
TV2 Film & Charlie hver 15.- TV2 News 8.- TV3 12.TV3+ 8.- Kanal 4 10.- TV2 Sport 17.- Animal Planet
15.- & Discovery 25.- Sverige 1 og 2 vil nu have
betaling.

Se Infokanalen, om der er ændringer til dette
skema, efter deadline. Se www.verdenstv.dk for
beskrivelse af "gratis-" kanaler. Se også viasat.dk og
canaldigital.dk/TV/alle-tv-kanaler

Se også musik, VH1 Classic under børnegruppen. Se
også filmkanalerne (TCM og Hallmark) under
børnegruppen. For børn om dagen og film om
aftenen/natten. Se også nyheder, CNBC News under
Videnskab, Natur & Historie.

Sådan gør Du/I. Vælg de kanaler der interesserer
jer mest, ved at sætte kryds i de to kolonner til
højre. Selv om I sætter kryds alle steder, så kan det
ikke efterleves, da der ikke er afsat midler hertil.
Sæt max. 8 Xér ved "Gratis"-kanalerne og max. 10
Xér ved betalingskanalerne.

Afstemningsform. Bestyrelsen ønsker at gøre det
let for dig at stemme. De kanaler der får højest
procent tilslutning kommer ind i programfladen,
indtil der ikke er flere penge i den afsatte pakke.
Pakke 1 indeholder 1 - 2 af hvert nabolands
programmer. De mest populære herefter, kommer i
pakke 2, 3 & 4. Pakke 3+4 indeholder 1-2
programmer fra hver kategori.

Spørg hele husstanden om deres ønsker.

Stem på de favoritkanaler, som I vil se i 2009

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5 X

4 X

3 X

2 X

1 X

X

Andre

Tyske
NTV
ARD
ZDF
Pro 7
Super RTL
RTL
RTL 2
Vox
Sat 1
3 sat
N3
Arte
NDR Fernsehen
Viva, Musik
Kabel 1
Terra Nova
9Live / Neun Live

Norske
NRK 1
NRK 2
TV 2 Norge

Svenske
Barnkanalen/Kundskapskanalen
Sverige 1
38.Sverige 2
38.TV 4 (Sverige)

"Must Carry" (Skal vises)
DR 1
DR 2
TV 2
Infokanal
Prøvekanaler

"Gratis" Kanaler
Sæt max. 8 Xér herunder

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

X

Betalings kanaler
Sæt max. 10 Xér herunder

Underholdning, videnskab, natur & historie
BBC Food
BBC Prime
Discovery
National Geographic / CNBC News *
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat Explorer / Spice
Viasat History
Oplevelsespakken. (ovenstående 3 kanaler)
Animal Planet
National Geographic WILD
Discovery Science + Travel/Living + World
The History Channel
Travel Channel
Adult Channel
E!
Star!
Zone Reality

Børn
Disney Channel
Toon Disney + Disney Channel *
Playhouse + Toon + Disney
Nickelodeon / VH1 Classic / MTV
Jetix / Hallmark Film
Boomerang / Cartoon
Cartoon / TCM Film

Danske
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 3 (Viasat)
TV 3+ (Viasat)
DK4, Dansk
Kanal 4
Kanal 5
N - SBS kanalen

Glentevejs Antennelaug • Programafstemning 2009

34.60.105.45.53.38.42.90.62.30.60.47.34.45.38.56.38.-

119.164.179.98.49.75.49.-

225.135.292.210.134.134.153.15.-

moms.

År / incl.

Er det OK, f.eks. at fjerne et program
i en md., hvis prisen på det stiger.
Ja

Har 32" eller større fladskærm
Ja

Har DVB-C Set-Top-Box
Ja

Interesseret i en DVB-C Set-Top-Box
Ja

Interesseret i en HDTV Set-Top-Box
Ja

Medlemsbladet "Orientering"
Er mindre værdifuldt
Er generelt OK
Er meget værdifuldt

Jeg/Vi har udfyldt skemaet
Mand
Kvinde
Hele husstanden

Boligform
Ejerbolig
Lejerbolig

117

118

119

120

121

122
123
124

125
126
127

128
129

150

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

TV5 Europe, Fransk
France2
RAI Uno, Italiensk
Rai Due, Italiensk
TVE, Spansk
TRT int. (Avrasya) Tyrkisk
Samanyolu (STV) Tyrkisk
Horror Channel
The Golf Channel, UK
TV Finland
Nile TV, Ægyptisk & arabisk
Polonia 1, Polsk
LifeStyleTV, SV, UK

Navn:

151

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

+ Betyder flere kanaler, / betyder delt plads.
Vind Zoo-billetter eller DVB-C box!
Udfyld stemmesedlen her og indsend den inden
3. November 2008. Så deltager du i udtrækningen
om 2 DVB-C Set-Top-Boxe og 2 Zoo-familliebilletter.

*

Film
TV 2 Film
Skandinavia
Showtime
Silver 1
Se TCM & Hallmark under børnegruppen.

Sport
Eurosport 1+2
TV 2 Sport
Dantoto
Extreme Sports
Viasat Golf
NASN / Motors TV / ESPN Classic

Nyheder
DR Update
TV 2 NEWS
CNNint.
Sky News
BBC World
Aljazeera

Musik
VH1 DK
VH1 Int.
MTV
The Voice TV
45.45.60.41.-

98.60.83.75.-

128.371.26.56.89.71.-

15.165.41.34.34.34.-

Der sker mange ting i din forening hele tiden. Bliv opdateret.
Adresse:
Få en e-mail. Se også løbende Infokanalen, på Kanal E12, Frekvens 224
Ja tak! Jeg ønsker info, kun angående Glentevejs Antennelaug på følgende E-mail:
Forbehold for fejl i skema og priser.
Sendes senest mandag 3. November 2008 i vedlagte kuvert
GAL, Box 174, Billesgade 17 D, 5100 Odense C

Vil gerne betale... (ca.)
Kr. 200.- mindre
Kr. Det samme
Kr. 200.- mere

114
115
116

... TI SKARPE fortsat
5. Hvor mange mennesker ser
CNN International?
CNN International kan ses af 230 millioner husstande
verden over, herunder mere end 140 millioner i Europa,
Mellemøsten og Afrika.

O
20

bedste ressourcer i USA og har eksperterne til at forklare
hovedemnerne overfor det internationale publikum.
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Ca. 90 % af de programmer, som du ser på CNN International er eksklusivt produceret til det internationale
publikum. Kun ca. 10 % af programindholdet stammer
fra CNN/U.S

9. Har CNN andre programmer end nyheder?
Udover vores direkte nyheds- og erhvervsprogrammer,
har vi også en bred vifte af livsstils- og dokumentar programmer samt aktuelle emner som dækker
erhverv, sport, miljøet, rejser og film. Vi er en kanal, der
hele tiden udvikler sig for at skræddersy sine programmer til sit publikum.

6. Hvor mange mennesker arbejder for
CNN International?
CNN har ialt ca. 4000 ansatte, 37 kontorer, omkring 900
partnere og 7 produktionscentre, herunder nyheds
studierne i London, Hong Kong og Mexico City.

For nyligt lancerede vi “‘My City_My Life’, et 15-minutters program, som tager seeren med på en unik rejse
ind i hjertet af nogle af verdens største byer. I august
måned viste den danske skuespillerinde Connie Nielsen
Københavns skjulte skatter frem.

7. Hvilke nyhedshistorer er CNN mest stolt af?
Siden den første Golfkrig har CNNs dækning af nyhed
er gang på gang bevist sig selv og vi har opnået stor
anerkendelse for vores LIVE dækning af vigtige globale begivenheder og problemstillinger. Når en verdensbegivenhed bliver omtalt I overskrifterne, har
CNN allerede været der: Krigen i Bosnien, sagen mod
O.J. Simpson, overdragelsen af Hong Kong, Clinton/
Lewinsky skandalen, bomberne mod de amerikanske
ambassader i Afrika, de tragiske jordskælv i Tyrkiet,
Taiwan, Indien og Pakistan, terrorangrebene den
11. september og krigen mod terror i Afghanistan,
krigen i Irak i 2003, Tsunamien december 2004, Pave
John Paul II’s begravelse og valget af pave Benedict XVI, bomberne i London i 2005, Orkanen Katrina,
Israel-Hezbollah konflikten, Saddam Husseins tilfangetagelse, sagen imod ham og hans død, attentatet
mod Benazir Bhutto, valgene i Kenya og Zimbabwe,
cyklonen i Burma og Kinas jordskælv.

Med hensyn til det amerikanske valg vil programmet,
‘The Campaign Trail’ med værten Jonathan Mann tilbyde ugentlige politiske opdateringer og sidste nyt fra
kapløbet om Det Hvide Hus. Mann diskuterer meningsmålinger og de politiske spil og giver seerne analyser
og masser af valgkampagnehistorier med på vejen.

Fra Danmark har vi dækket historier såsom kontroverserne I forbindelse med tegningerne af profeten
Muhammed, urolighederne på Nørrebro, angrebet på
den danske ambassade I Pakistan og i den mere opløftende kategori brylluppet mellem kronprins Frederik
og kronprinsesse Mary tilbage I 2004.

Blandt andre dokumentarprogrammer kan nævnes,
‘World’s Untold Stories’ som er en meget successfuld
serie der fokuserer på nogle af de mest fængslende
men oftest ikke så omtalte historier, som finder sted
verden over.
10. Er der en lokal CNN for Denmark?
Nej. CNN International er den version, som du kan se
I Danmark. Denne 24 timers nyhedskanal har været
en afgørende del af den voksende kabel og satellit
branche i Europa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika
og Asien og har bevist at CNN er en international
kanal, der tilfældigvis er baseret i USA og ikke en amerikansk kanal, som tilfældigvis er international.
Nick Wrenn
Flere nyheder, analyser og diskussions fora, video og
information om kanalen og vores programmer kan fås
på cnn.com/international

Med disse bedrifter har CNN etableret sig selv som den
foretrukne nyhedskanal for verdens ledere, industriens
erhvervs-ledere og sågar kollegaerne i mediebranchen, og naturligvis millioner af seere fra hele verden.
8. Hvilke tophistorier er på vej?
Vi er meget spændte på at dække OL I Beijing. Vi vil
rapportere om, hvordan OL modtages og ses i Kina
og af fans over hele verden. Samtidigt har der i 2008
været stor fokus på det amerikanske præsidentvalg.
CNN International dækker valget meget grundigt og
vi vil fortsætte med at opdatere seerne omkring seneste nyt og analyser lige op til valget den 4. november
og herefter. Ingen anden kanal har kapaciteten, adgang og evnen til at nå så langt ud i nyhedsindsamlingen som CNN International har i forbindelse med
dækningen af valget. Vi har uden sammenligning de

Nick Wrenn er CNN Internationals
chefredaktør for Europe, Mellemøsten
og Afrika (EMEA), og er baseret i
London med ansvaret for CNNs
produktion og nyhedsindsamlende
operationer udfra denne region.
Wrenn er ansvarlig for at overvåge
programmerne med de daglige
nyheder, erhvervs- og feature
programmer såvel som at koordinere
nyhedsindsamlingen på tværs af
hele EMEA regionen.

Pakke 4-HD: 762 / 256 / 6671 / RF
kanal 5 HD, Anixe HD, Astra Promo HD

Pakke 4-2: 770 / 64 / 6875 / RF
DanToto, Disney Channel, Playhouse Disney, Toon Disney,
TV2 Sport, Skandinavia

Pakke 4-1: 754 / 64 / 6875 / RF
TV2 Film, TV2 NEWS, BBC World, CNN, BBC Prime, BBC Food

Pakke 3-4: 610 / 64 / 6875 / RF
Discovery Travel/Living, Eurosport 1, National Geographic/CNBC,
The Voice TV DK, Cartoon / TCM

Pakke 3-3: 562 / 64 / 6875 / RF
SuperRTL, PRO 7, SAT1, Discovery Science, SVTV1,
History Channel

Pakke 3-2: 506 / 64 / 6875 / RF
Kanal 5 DK, Kanal 4 DK, Animal Planet, DK4, Disc. World,
TV2 Zulu, TV2 Charlie

Pakke 3-1: 482 / 64 / 6875 / RF
Eurosport 2, Adult, VIVA Germany, 3SAT, RAI1, TVEi,
TV5 Monde, TRT Int.

Pakke 2-1: 244 / 256 / 6875 / RF (Ny frekvens)
RTL, Das Erste, NDR, Discovery, NRK1, TV3, TV3+

Værdier opdateres nu og da. Se Infokanalen.

Pakke 4-HD: 762 / 256 / 6671 / RF

DR1+2 / TV2 442 / 64 / 6900 / RF (DTT)
Pakke 1-2: 434 / 64 / 6875 / Network
Pakke 2-1: 244 / 256 / 6875 / RF
Pakke 3-1: 482 / 64 / 6875 / RF
Pakke 3-2: 506 / 64 / 6875 / RF
Pakke 3-3: 562 / 64 / 6875 / RF
Pakke 3-4: 610 / 64 / 6875 / RF
Pakke 4-1: 754 / 64 / 6875 / RF
Pakke 4-2: 770 / 64 / 6875 / RF

Frekvens i MHZ / QAM / Symbolrate

Vil du udvælge og sortere kanalerne herefter skal du typisk finde
“Favoritter” i menuen. Det skal til hver gang tuneren bliver nulstillet.
De etniske Arion bokse skal ikke nulstilles.

En alm. automatisk søgning tager lang tid, måske 45 min. og finder ikke
alle kanalerne, eller endda for mange blanke, så er det bedre, at tage det
manuelt frekvens for frekvens. Så får du også den rækkefælge du vil have.

Så skal kanalerne søges. Det gøres nemmest ved at søge manuelt
på frekvensen 434 MHz (434000 kHz,) QAM 64, Symbolrate 6875
og Netværkssøgning (All channels) I de nye Sony vælges Automatisk/
Hurtigscan, værdierne indtastes her, og spørges til Netværks ID,
så vælges Auto eller 8.

En gang imellem bliver værdierne opdateret, (se Infokanalen) så bliver
det nødvendigt at opdatere ens DVB-C tuner. Det foregår typisk ved at
finde “Nulstilling”/“Factory reset” i tunerens menusystem. Derefter
vælges Land/Sprog/Tekst/4:3/16:9/Dato/Tid mv.

DR1+2 / TV2 442 / 64 / 6900 / RF
DR1, DR2, DR Update/Tegnsprog, TV2. (DTT)

Pakke 1-2: 434 / 64 / 6875 / Network (Netværkssøgning)
ZDF, TV2 Norge, SV TV4, Prøvekanal 1+2, Infokanal

Nulstilling af DVB-C tunerne

Frekvens i MHZ / QAM / Symbolrate. 55 kanaler

Det Digitale Spejl,
DVB-C, oktober 2008

TV Kanaler, Glentevejs Antennelaug, okt. 2008
Show
view

Kanal

SAT 1, Tyskland

116

E31

551

175

Animal Planet

137

E33

567

E6

182

Egen video

E35

583

004

E7

189

Egen dekoder

E36

591

ZDF, Tyskland

061

E9

196

Pro 7, Tyskland

120

E39

615

Lokal TV / SBS Kanalen

040

E9

203

Discovery Travel/Living

129

E40

623

Prøvekanal 1

E10

210

Eurosport 2

E41

631

TV / Prøvekanal 2

E11

217

The Voice TV

E42

639

Infokanal

E12

224

TV5 Monde, Frankrig

133

E43

647

007	S11

231

Sverige 1

008

E44

655

RAI Uno, Italien

131

E45

663

Kanal 5, Danmark

032

E46

671

TV-stationer
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view
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TV-stationer

010	S9

161

TV2, Danmark

006

E5

DR2

028

DR1

Svensk TV4

TV2, Norge

Knap nr.

Kanal

PAKKE 1 (+2+3+4)

Knap nr.

Frekv.

NDR, Tyskland

S14

252

TVE, Spanien

134

E47

679

RTL, Tyskland

115	S15

259

TRT int, Tyrkiet

142

E48

687

NRK1, Norge

002	S16

266

Viva, musik, Tyskland

121

E49

695

Discovery

124	S17

273

TV2 Charlie

024

E50

703

023

E51

711

E52

719

E53

727

E59

775

E60

783

E61

791

E62

799

TV3 Danmark

012

S18

280

TV2 Zulu

TV3+ Danmark

064	S19

287

Discovery World

ARD Tyskland

060	S20

294

Eurosport

107

PAKKE 3 (+4)

PAKKE 2 (+3+4)
Super RTL, Tyskland

179

E21

471

DK 4, Danmark

026

E23

487

TV 2 Sport

National Geographic

063

E24

495

TV 2 Film

CNBC, England

144

E24

495

TV 2 News

3 Sat, Tyskland

118

E26

511

BBC Food

177

E63

807

History

122

E27

519

BBC Prime

183

E64

815

Adult Channel

047

E27

519

Toon Disney

E65

823

Kanal 4

030

E28

527

Disney Chanel

151

E67

839

Cartoon Network

149

E29

535

BBC World, England

112

E68

847

TCM Film

149

E29

535

E30

543

Discovery Science

Disnet Playhouse		

PAKKE 4

037

“

OPSLAGSTAVLEN

”
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Du kan løben de læse om nye tiltag på INFO kana len
– E 12, frekv ens 224.
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Du kan brug e dit gaml e TV flere år endn u. Det kan
du, fordi du er medl em af en ante nnef oren ing og vi
blive r ved med at send e signa ler ud som gaml e TV
appa rater kan modt age flere år endn u.

KLIP UD OG GEM!
klip her

... ELLER

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

Priser for 2008 (med forbehold for ændringer)
Indsend inden 1/6, 1/9 eller 1/12 til skift en måned senere.

D u k a n s e d e nye
p a k k e r f å d a ge
efter generalforsamlingen
d e n 17. f e b r u ar
p å I n f o k a n a l e n.

Sendes senest den 9. marts for pakkeskift pr. 1. april!

KUPON TIL PAKKESKIFT 2009<<

hent kuponen
t i l p a k k e s k i f t på
w w w. g l e n t e n.dk.
Du kan skifte pakke
p r. 1. j a n u a r og
april.

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

Pakke 3 - kr. 663,- pr. kvart.

Pakke 2 - kr. 396,- pr. kvart.

Pakke 4 - kr. 856,- pr. kvart.
Pris for pakkeskift kr. 300,-

Navn:
fornavn

efternavn

gade

husnr.

postnr.

fastnet

mobil

arbejde

dato

underskrift

Adresse:
Telefon:

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift

“

OPSLAGSTAVLEN

”

Kender du begge prøvekanalerne?

Her kan du grati s se nye/ nye for os/d ig kana ler i
en eller
flere måne der.E n god hjælp til stem mese dlen. Prøv
ekan alern e
finde s på E10, frekv ens 211 samt E11, frekv ens 217.

.glenten.dk
Ny webadresse – www
e ww w. ga l-o de ns e. dk
is ka n du st ad ig br ug
gv
Le t at hu sk e. Na tu rli

O
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NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Du kan finde en pakkeskiftkupon
på vores hjemmeside www.glenten.d k
TV 3 og 3+ er nu på det digitale spe j l

KLIP UD OG GEM!
klip her

... ELLER

hent kupon e n
til pakkesk i f t p å
www.glent e n . d k .
Du kan skifte pakke
pr. 1. janua r o g
april.

Glentevejs Antennelaug
+ + + 0160 + + +
DK 5100 Odense C

Du kan se d e n y e
pakker få d a g e
efter gene r a l forsamling e n
den 17. feb r u a r
på Infokana l e n .

O
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“GENERALFORSAMLING”

Hermed indkaldes til generalforsamling i Glentevejs Antennelaug.
tirsdag d. 17. februar 2009 kl. 19.00 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel,
Carl Nielsen salen. Indgang fra Odense Koncerthus.

O
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Dagsorden:
Valg af dirigent
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Indkomne forslag.
>>Forslagene skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
4. Kontingentfastsættelse
5. På valg
>>Kasserer:
Bjørn Holm
>>Bestyrelsesmedlemmer: Pia Thy, Henrik Kirkegård, Hans-Jørn Pallesen
			
2 bestyrelsessuppleanter
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>>Revisor:
>>Revisorsuppleanter:
6.	Eventuelt

Berit Laugesen
Hans Jensen, Finn Risum

Husk gyldigt medlemsbevis:
1. Boligforeningsmedlemmer: Huslejekvittering/
sidste PBS oversigt hvor GAL står påført.
2. Andre medlemmer: Kontingentopkrævning/
sidste PBS oversigt hvor GAL står påført.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

“

LOGOKONKURRENCE

”

Deltag i vores logokonkurence
og vind et 24” TV og en DVB-C box
B l a d e t skal bruge et nyt logo. Det nye navn er GLENTEN og
d u k a n enten bruge en glente eller noget TV relateret.
Retten til at bruge vinderlogoet tilfalder Glentevejs Antennelaug.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til eventuelt at forkaste alle forslag.
F o r s l a g et skal postes eller mailes til logo@gal-odense.dk
i n d e n d en 1.december 200 8.

“

Meddelelser til medlemmer
af antenneforeningen
Kolibri

”

Kære Kolibri-medlemmer
Når I læser dette, er vi forventelig pænt på vej ind i
Glentevejs Antennelaug.
Venligst bemærk at jeg skriver disse linjer omkring
1. september, men at I først læser dem i midten af
oktober. Og det er jo et tidsrum på 1½ måned med
mange aktiviteter for overgangen Kolibri til GAL.

Telefonnummer for support til GALs Internet: 32 23 01 12
TV-programmerne
Og så var der lige OL! Vi blev hurtigt enige med entreprenøren for opgraderingen af vort anlæg, Comflex,
at det nok ikke var velset - selv om ikke alle er sports
nørder - hvis der kom afbrydelser i tv-udsendelserne
fra OL i dagtimerne. Derfor blev alle afbrydelser som

I har hørt det et par gange før – vi skal anmode om jeres
tålmod og hjælpsomhed. Så skal det nok blive klaret.
Selv om jeg mere opfordrer til besindighed og rimelig
tålmod, skal jeg lige repetere at der på Kolibris ekstraordinære generalforsamling den 28. april blev nedsat
et Følgeudvalg med den opgave at følge overdragelsen til GAL og sikre at det går ordentlig til. Følgeudvalget
slipper ikke Kolibri før alt er godt på plads.
Tirsdag den 19. august havde vi en lille seance på
Paarup Lokalhistoriske Arkiv, hvor Henning Talbro og
jeg overrakte checken på 30.000 kr. til arkivet. Vi skal
hilse alle Kolibris medlemmer og sige mange tak. På
arkivets hjemmeside - www.lokalarkiver.dk/paarup/ kan du se og læse om overrækkelsen.
Til slut skal jeg lige nævne, at oplysninger om kontakt
en til GAL står på side 2 i dette blad.
Venlig hilsen fra
Torben Høst, tidligere formand for Kolibri

Opsigelse af Vision Digital aftalen
VisionDigital aftalen mellem Glentevejen og CD ophører nu, pr. 1/10/2008. Det er en aftale om udsend
else af xtra sports- & filmkanaler, Canal+ mv.
Der er desværre ikke ret mange, der benytter denne
extra tjeneste, og vi skal bruge pladsen til vores nye
kodningssystem, som aktiveres her i efteråret.
Vores nye revolutionerende kodningssystem bevirker,
at vi kan udsende tv-signaler, som mod betaling kan
åbnes hos den enkelte. Altså er stort skridt i den rigtige
retning, hvor man selv bestemmer, hvad man vil se.

I første omgang bliver det TV2 programmerne, som
kan købes komplet eller enkeltvis. Samtidig introducerer vi tre etniske sprogpakker. 1) 7 Tyrkiske programmer, 2) 7 Arabiske programmer og 3) 8 Europæiske
programmer.
På sigt, gerne kort, kunne vi også udsende f.eks.
Viasat Golf, hvis Viasat vil være med til det. TV1000
filmkanalerne og Canal+ skal også med.
Vi stiler efter at få det i luften inden 1/11/2008.
Hold øje med infokanalen.
Steen Nicolaisen
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Da adgangen til Internet via Canal Digital jo lukkede
den 18. september, håber jeg at alle Internet-brugere
nu er kommet pænt på plads i GAL's Internet. Selvfølgelig har det været irriterende at skulle skifte sin mail
adresse til ”glenten.dk”. Jeg håber det varer meget
længe - om nogensinde! - at vi skal til dette igen.

Pr. 1 oktober 2008 overtog GAL administrationen af anlæg og medlemmer. Og jeg forventer at opgraderingen er godt i gang nu, idet jeg dog ligeledes forventer
at opgraderingen ikke er færdig når I læser disse linier.

O

GALs Internet
Ved udsendelsen af papirerne fra GAL og Kolibri til jer
sidst i juli skete der - ærgerligt nok - et kiks. I det ene
brev stod der, at der var vedlagt en tilmeldingsblanket i det udsendte materiale - det var der jo ikke! Det
beklager vi. Alle fandt dog ud af at tilmelde sig GAL's
Internet, når de fik læst papiret med ”Praktiske oplysninger i forbindelse med Internet”, som også fortalte at
man kunne tilmelde sig pr. e-mail.

var nødvendige for arbejdet med opgraderingen udsat til efter OL's afslutning. Det skal dog lige nævnes,
at etablering af adgang til GAL's Internet havde en så
høj prioritet, at vi måtte acceptere helt nødvendige
afbrydelser i dagtimerne.

“

GAL’s digitale
fremtid

”

Glentevejen har nu haft et Digitalt Spejl i over halvandet
år. Som det nok er blevet bemærket på det seneste, er der
ikke sket så meget, udover at tv kanalerne er blevet opdateret til det, der blev vedtaget på generalforsamlingen. Vi
har ikke set så meget til de muligheder, dagens digital-tv
ellers tilbyder. Eksempelvis savnes tekst-tv og EPG (Elektronisk Program Guide) på de digitale kanaler, som hentes
ned fra satellit.
Det er her vores 1. generations DVB-C udstyr på hovedstationen kommer til kort, og vi må nok erkende, at der
skal noget nyt til for at kunne tilbyde disse ekstra services.
På ANGA kabel-tv messen i Köln i slutningen af maj, var det
noget af den slags udstyr, der blev kigget på. Faktisk er det
nye udstyr blevet bestilt, udstyr, som vil åbne op for ovenstående muligheder. Planen er, at det vil være kørende
inden årets udgang. Det vil muligvis også løse kompatibilitetsproblemer på nogle af de modtagere, som i dag ikke
virker og andre af de småproblemer, som folk oplever.

O
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Et andet interessant emne, der bliver set på, er kodning af
kanaler. Det giver mulighed for den enkelte husstand for at
vælge lige præcis de kanaler, den vil se.
De andre udbydere på markedet har det, og det vil
uden tvivl være fremtidens måde at se TV på. To af de
store programleverandører, TV2 og Viasat, har sagt ok til
brug af kodning på vores net, og vi regner med, at resten
følger med. Siden starten af sommeren har vi på GAL’s
kontor haft et testsystem oppe at køre, hvor man fra et
edb-system kan styre adgangen til tv-kanaler på SetTop
bokse. I første omgang forestiller vi os, at et medlem
eksempelvis har den nuværende pakke 1, men yderligere
ønsker en mindre tillægspakke med resten af TV2’s kanaler.
Dette bliver muligt med sådan et system.
Ser vi længere ud i fremtiden, vil et medlem enten tele
fonisk eller via en formular på internettet kunne bestille
præcis de kanaler, der ønskes – og så længe, det ønskes.
Der vil dog nok være en del modstand fra programleverandørerne en god tid endnu; man vil nok forlange bindingsperioder og pakker med flere kanaler i. Vi tror dog
på, at det vil komme.
Bestyrelsen har godkendt det videre arbejde med indkøb at kodningssystem, og vi kan nok forvente at kunne
tilbyde det i første halvdel af 2009.
Med kodningssystem vil flere HDTV-kanaler også blive
mere sandsynligt. I dag kræver HDTV-programudbyderne
store beløb, for at vi må sende det ud. Med et kodningssystem vil det være medlemmets eget valg.
Et af de andre områder, vi fokuserer på, er udbredelsen af
digitale SetTop bokse blandt GAL’s medlemmer. I løbet af
de kommende år vil der løbende blive reduceret i udbuddet af analoge kanaler til fordel for digitale. Ved at fjerne
en enkelt analog kanal bliver der plads til 7 digitale i standardopløsning eller 2 HDTV-kanaler.
Nogle af de nyeste TV har allerede den nødvendige digi
tal-tv modtager indbygget (DVB-C) ellers skal vejen til de
digitale kanaler ske gennem SetTop bokse. GAL vil forsøge
at holde sig ajour med hvilke, der umiddelbart kan bruges.
Thomas Szücs

PRESSEMEDDELELSE

Samarbejde
“
mellem BoxDanmark
og Dansk Bredbånd
”
BOXdanmark og Dansk Bredbånd har indgået
et stærkt partnerskab, og bliver dermed en
større konkurrent til de øvrige aktører på tvmarkedet. BOXdanmark er ejet af frie og uafhængige antenneanlæg, bolignet m.fl. og har
på bare et år formået at cementere sin position
som en afgørende og uafhængig leverandør
på kabel-tv-markedet. Med Dansk Bredbånd
som partner kan de nuværende andelshavere
få adgang til et af landets bredeste udvalg af
tvprodukter og teknologiske løsninger.
I første omgang betyder den nye aftale, at
Dansk Bredbånd og BOXdanmark stiller analoge og digitale tvsignaler, pay per view, internet, QAM og fiberforbindelser til rådighed for
BOXdanmarks 125.000 husstande. Alle landets
antenneanlæg, bolignet m.fl. har mulighed for
at vælge løsninger fra BOXdanmark og Dansk
Bredbånd – det sker ved at de træder ind som
andelshavere i BOXdanmark.
Samarbejdet mellem BOXdanmark og Dansk
Bredbånd muliggør at endnu flere antenneanlæg kan bevare deres selvstændighed og
levere fleksible og fremtidssikrede løsninger til
deres medlemmer. Det betyder bl.a. andet at
slutbrugerne nu endelig kan få fuldt udbytte
af deres fladskærms-tv. Samtidig med offentliggørelsen af aftalen oplyser BOXdanmark
og Dansk Bredbånd, at tilslutning af de første
16.000 nye kunder er påbegyndt, og de får nu
adgang til et betydeligt udbud af ’à la carte’
tv-pakker samt internet og telefoni.
”Aftalen med Dansk Bredbånd sikrer os en
enestående mulighed for at tilbyde de danske
antenneanlæg og bolignet tv-pakker med
alle de populære kanaler. Dansk Bredbånd er
den helt rigtige samarbejdspartner, der giver os
et komplet udbud af digitalt og analogt kvalitets-tv over et stabilt netværk,” siger Søren
Birksø Sørensen, direktør i BOXdanmark.
’’Vi er meget tilfredse med aftalen med BOXdanmark. Vi forventer, at samarbejdet giver os
en væsentlig vækst, også i dette marked. Et
marked, som længe har savnet nytænkning,
teknologisk frihed og tilpasning til den enkelte
antenneanlægs reelle behov, dette alternativ
har vi nu skabt med dette samarbejde’’, siger
Michael Buchholz, COO i Dansk Bredbånd.
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“

glentens kapacitet
i fremtiden

”

Nutiden er spændende, det er fremtiden også

O

I øjeblikket er vi igang med mange spændende og banebrydende projekter i vores forening.
Vi er ved at installere vores store opdatering til det
digitale spejl, så vi bl.a. får mere tekst TV og EPG.
De 3 etniske pakker bliver udsendt nu. Vi får flere HDkanaler installeret. Det største er at vi også er ved at
installere vores nye kodningssystem, Enigma. Det giver
mulighed for individuelt TV, men i første omgang bliver det i pakker, da tv-producenterne ikke er glade
for individuelt tv, dog ikke TV2, hvor man kan købe de
4 betalingskanaler samlet, eller hver for sig, f.eks. grundpakken, pakke 1, og så hertil TV2 Charlie. Vi håber
også at Viasat vil være med til at udbyde Viasat GOLF.
Af ønskepakker er der Viasats filmkanaler, TV1000. Også
Canal+ film og sport er på ønskesedlen mange steder.
Så dem vil vi meget gerne have med. HD-TV mulighed
erne vælter også frem nu.
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indsend
stemmesedlen
og delta g i
konkure n c e n o m
2 DVB-C b o x e o g
2 familie b i l l e t t e r
til Zoo

Alle disse nye muligheder, som de fleste medlemmer
efterspørger, kræver mere plads, så vi kan udbyde de
nye digitale muligheder.
Heldigvis er der kapacitet til masser af TV-programmer
i vores net! Så fremtidsmulighederne er store. Vi skal
blot omlægge en del analoge programmer til digitale,
som kræver en boks.
Skemaet til højre viser lodret i venstre side, alle vores
analoge programmer. Som det ses er der ikke plads til
flere af de 55 vi udsender i forvejen.
Den store ramme er udtryk for vores kapacitet i nettet. De hvide områder er uudnyttet plads. Så det bliver
ikke lige i morgen vi har brug for lysleder. Fjerner vi en
analog kanal, kan den erstattes med 8 digitale programmer i stedet. Så fjernede vi alle de analoge programmer kunne vi udsende 450 programmer, i stedet
for de 55. Mere, når vi overgår til MPEG4 komprimeringen. Så vi udnytter kun ca. 15% af kapaciteten i nettet!
TANKEVÆKKENDE - ikke?
Dette kræver opbakning fra medlemmerne
For at alt dette skal kunne lykkes, kræver det en smertefuld proces, hvor vi skal fjerne nogle analoge kanaler og overflytte dem til en digital udgave. Det kræver
så en digital box ved hvert TV, men det giver bedre
kvalitet. Smertefuld, da der til ethvert program findes
et medlem, som netop har det flyttede program, som
deres favorit, og ikke er interesseret i en box. Det bliver
svært for os, men jeg håber at de fleste vil være med til
alle de nye muligheder.
Steen Nicolaisen

Freq.
161
168
175
182
189
196
203
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273
280
287
294

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Pakke Kanal
September 2008
1
S9 Svensk TV4
1
S10
1
E5 TV2 Danmark
1
E6 DR2
1
E7 DR1
1
E8 ZDF
1
E9 SBS, Lokal TV'
1
E10 Prøvekanal 1
1
E11 Prøvekanal 2
1
E12 Infokanal
1
S11 TV2 Norge
S12
248
S13 DVB-C, Spejl 2-1
2
S14 NDR, Tyskland
2
S15 RTL, Tyskland
2
S16 NRK1 Norge
2
S17 Discovery
2
S18 TV3 Danmark
2
S19 TV3+
2
S20 ARD, Tyskland

8
8
8
8

431
439
447
455
463
471
479
487
495
503
511
519
527
535
543
551
559
567
575
583
591
599
607
615
623
631
639
647
655
663
671
679
687
695
703
711
719
727
735
743
751
759
767
775
783
791
799
807
815
823
831
839
847
855

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Internet
Internet
Internet
Internet

434
442

3
482
3
3
506
3
3
3
3
3
3
562
3
3
3
3
3
610
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

754
762
770
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

&
&
&
&

kodet
kodet
kodet
kodet

TV
TV
TV
TV

Internet & kodet TV
Internet & kodet TV
Internet & kodet TV
Internet & kodet TV
Internet & kodet TV
S37 DVB-C, Spejl 1-2
S38 DVB-C, Spejl 1-1
S39
S40
S41
E21 Super RTL
E22 DVB-C, Spejl 3-1
E23 DK4, Danmark
E24 CNBC, nat. Geogr.
E25 DVB-C, Spejl 3-2
E26 3 sat
E27 History / Adult
E28 Kanal 4, Danmark
E29 Cartoon + TCM
E30 Discovery Science
E31 Sat 1
E32 DVB-C, Spejl 3-3
E33 Animal Planet
E34
E35 Egen Video
E36 Egen Dekoder
E37
E38 DVB-C, Spejl 3-4
E39 Pro 7
E40 Discovery Travel
E41 Eurosport 2, Engelsk
E42 The Voice TV, Dansk
E43 TV5Europe
E44 Sverige 1
E45 RAIuno
E46 Kanal 5
E47 TVE (spansk)
E48 TRTint., Tyrkiet
E49 Viva
E50 TV2 Charlie
E51 TV2 Zulu
E52 Discovery WORLD
E53 Eurosport, Dansk Tale
E54
E55
E56 DVB-C, Spejl 4-1
E57 HD Kanaler
E58 DVB-C, Spejl 4-2
E59 Disney Playhouse
E60 TV2 Sport
E61 TV2 FILM
E62 TV2 NEWS
E63 BBCFood
E64 BBC Prime
E65 Toon Disney
E66
E67 Disney Channel
E68 BBC World
E69
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ZDF
DR1

TV2 Norge
DR2

SV TV4
DR Update

Prøvekanal 1
TV2

Prøvekanal 2
Synkrontolkn.

Infokanal.

Eurosport 2

Adult

VIVA Germany

3SAT

RAI1

TVEi

TV5 Monde

Kanal 5 DK

Kanal 4 DK

Animal Planet

DK4

Disc. World

TV2 Zulu

TV2 Charlie

SuperRTL

PRO 7

SAT1

Discovery Science

SVTV1

History Ch.

Disc. Trav./Liv.

Eurosport 1

Nat. Geo/CNBC

The Voice TV DK

Cartoon / TCM

TV2 Film
Anixe HD
DanToto

TV2 NEWS

Tyrkisk pakke
Arabisk pakke
Sprogpakke 3

BBC World
Astra Promo HD
Disney Channel Playhouse Disney

CNN
Toon Disney

TRT Int.

BBC Prime
BBC Food.
Premiere HD kodet
Premiere HD kodet
TV2 Sport.
Scandinavia

Steen Nicolaisen 08/08/2008

“

DVB-C TUNER

”

Køb en DVB-C
box og få:
bedre billedkvalitet
på fladskærmen.
N Y T:
TV3 og 3+ i pakke 2
CNN,
Skandinavia
og Dantoto
i pakke 4.
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