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KONTAKTINFO
Kontakt vedrørende:
adresseændring, pakkevalg,
kontingent og spørgsmål om
tv og radio

PERSONLIG HENVENDELSE
Mandag - onsdag
Torsdag
eller efter aftale
Fredag lukket

12.00 - 13.00
15.00 - 17.00

telefonisk HENVENDELSE
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag lukket

10.00 - 13.00
13.00 - 17.30
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Telefon:
66 14 41 77
Fax:
66 12 15 24
Mail: info@gal-odense.dk
www.glenten.dk

Kontakt vedrørende:
internet support til kolibri,
tarup og østparken
Mail: internet@gal-odense.dk
Ring på:
32 23 01 12
eller:
66 14 41 77
Hverdage fra
09.00 - 19.00
Weekend fra
13.00 - 17.00

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

(Kolibri, det gamle Tarup Antennelaug og Østparken
- fejlmelding hos Telia Stofa på: 88 30 30 30)

7013 1919
Mail: kunde@canaldigital.dk
Fejlmelding af tv/radio samt internet
og telefoni support
Mandag - fredag
09.00 - 21.00
Weekend, sønog helligdage
13.00 - 21.00
Telefon:
70 13 19 19
Fax:
63 14 25 00
Mail: support@canaldigital.dk
www.canaldigital.dk
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GLENTEVEJS ANTENNELAUG

Af Søren Skaarup

Vigtigt!

Det er ikke bestyrelsens
opgave at bestemme, hvilket
eller hvor meget tv medlemmerne skal se. Men med de
stadig flere kanaler, der kommer i en stadig strøm, mener
bestyrelsen, at det er et godt
tidspunkt at stoppe op og
spørge, om vi som forening
fortsat skal tilbyde alle kanaler.
Af nye kanaler – ud over de
kodede, digitale kanaler, som
man kan vælge til eller fra kan nævnes: TV3 Puls, 6’eren,
Canal 9, tre nye kanaler fra DR
og Showtime. Helt sikkert, at
det bliver stadig dyrere at se
tv. Det kan vi se af de hurtigt
stigende priser, som ligger
langt ud over, hvad inflationen
tilsiger. Sidste år steg eksempelvis TV 2 Zulu med 50%.
TV 2 Sport koster i dag 371 kr.
om året. Den 1. januar stiger
den med 55 kr. og kommer til
at koste 426 kr. Canal 9 kommer, hvis den stemmes ind, til
at koste 351 kr. Hertil kommer
de øvrige nye kanaler: 6’eren
og TV3 Puls, som også koster.
Bestyrelsen lægger således
op til, at man i de enkelte
hjem diskuterer, om antallet
af kanaler fortsat skal øges
med forventede prisstigninger
på 600 – 1000 kr. på pakke 4,
eller er nok nok?
Prisstigningerne fortsætter
på de nuværende programmer (senest Viasat pr. 1.9.),
så under alle omstændigheder
bliver det dyrere at købe tv.

ansvarshavende: Søren Skaarup
redaktion: Carsten Jørgensen
billeder: www.istockphoto.com
layout og dtp: Louise Fechtenburg/5tusser - www.5tusser.dk
tryk: Formula A/S
oplag: 28.000

Husk! Du behøver ikke som medlem at foretage
leder fortsat ...

både blive sendt digitalt og blive omsat til analogt signal, så man fortsat
kan se tv med et gammelt fjernsyn.
Du behøver derfor ikke som med
lem at foretage dig noget i forbind
else med det analoge tv signal lukker den 31/10.
Spørgsmålet er, hvor længe vi kan
fastholde det analoge signal?
De analoge signaler vil løbende blive reduceret, og i løbet af en årrække
er vi fremme ved måske 10-15 analoge kanaler, og resten digitale, som
snart de fleste tv vil kunne modtage.

Afstemningen
Ved afstemningen i år er der derfor lavet tre opstillinger med tv-programmer:
1. En opstilling, hvor priserne er steget
med (sommetider mere end) inflationen, og hvor der er fjernet en del ”små”
programmer i pakke 4 og pakke 3.
2. En opstilling, stadig hvor priserne
følger de almindelige prisstigninger,
men hvor der er fjernet (mindst) et
”stort” program, enten: TV3,TV3+
eller TV 2 Zulu. I givet fald den kanal,
der får færrest stemmer.
3. En opstilling, hvor stort set alle
kanaler er medtaget med de prisstigninger, der følger heraf.
Bestyrelsen vil gerne bede om, at
medlemmerne i forbindelse med valget af de ønskede kanaler også sætter et kryds i skemaet ved én af de
opstillinger, der lige er nævnt. Den
enkelte husstand bedes altså vælge,
om man ønsker flest mulige kanaler,
eller om grænsen er nået for, hvad vi
ønsker at betale for at se fjernsyn.
HVIS denne grænse er nået, et det
vigtigt at vide, om der skal forsvinde en
del ”små”, billige kanaler, eller om én
af de ”store”, dyre kanaler - TV3, TV3+
eller TV 2 Zulu - ikke skal medtages.
Opstillingerne vil uden tvivl give diskussioner rundt omkring – og det er
et vigtigt formål.
Undersøgelsen vil under alle omstændigheder være en stor hjælp i arbejdet med at sammensætte de mest
attraktive programpakker indenfor den
økonomiske ramme, medlemmerne
ønsker. Endelig godkendelse af sammensætningen af pakkerne sker som
sædvanlig på generalforsamlingen.

Pladsmangel
Da vi i en periode fortsat skal sende
analogt tv, men samtidig skal levere
det digitale signal og internet, har vi
dags dato pladsmangel i vores net.
Det kan klares på én af to måder:
1. Vi kan slå pakke 2 og pakke 3 sammen. Det vil betyde, at de ca. 5000
medlemmer, der modtager pakke 2
fremover skal flytte til pakke 3 og betale mere.
2. Vi kan flytte nogle kanaler fra at blive sendt analogt til kun at blive sendt
digitalt. Det kan f.eks. være den norske kanal og én af prøvekanalerne i
pakke 1, en tysk kanal i pakke 2 osv.
Der kan sendes 7 digitale signaler på
én anolog kanals plads.
Ingen vil med denne løsning miste
nogen kanaler. Det værste, der kan
ske er, at man skal købe en boks for
et engangsbeløb, så vil man kunne se
alle de hidtidige kanaler plus måske
endda flere.
Det vil f.eks. blive muligt at sende
i alt ca. 17-22 kanaler i pakke 1. Det
vil kun koste yderligere ca. 70 kr. om
året i CopyDan-afgifter.
Man kunne så forestille sig, at flere
medlemmer vil vælge pakke 1 og så
frit vælge fra de kodede, digitale kanaler, som er nævnt i afsnittet om
valgfrit tv. Det vil i hvert fald være
en ønskesituation for ganske mange
medlemmer.

leder fortsat

Konkurrencestyrelsen tillod, at Superligaen i fodbold kom i en udbudsrunde,
der har betydet, at man skal købe
hele tre kanaler (TV3+, TV 2 Sport og
Canal 9), hvis man vil være sikker på
at kunne følge sit favorithold. Det er
ikke til megen fordel for den enkelte
seer, som tidligere kunne nøjes med
at købe én kanal.
Siger vi i fællesskab stop for flere
kanaler, må vi måske undvære lidt af
det, vi er vant til. Til gengæld sender
vi et tydeligt signal, at vi har fået nok
af de evindelige prisstigninger.

Analogt og digitalt TV
Den 31. oktober stopper det analoge
tv signal. Herefter vil signalet kun blive sendt digitalt fra udbyderne. Når
signalet modtages hos GAL, vil det
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analoge tv signal, som lukkes den 31/10

TV og bokse – og priser
Vores leverandør overvejer i øjeblikket,
om der skal satses på en boks til HD
fjernsyn eller en kortløsning. Vi regner
med, at det bliver en kortløsning, men
det er ikke endeligt afgjort.
Står du overfor at købe et nyt fjernsyn, råder bestyrelsen til, at du køber
et fjernsyn med DVB-C & MPEG4 indbygget. Har fjernsynet kun MPEG2
kræves en MPEG4 boks eller et kort
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for at se HDTV. Man kan således tale
om tre måder at se fjernsyn:
1. Det gamle, kendte analoge signal.
2. Det nu dominerende digitale fjernsyn, som klart forbedrer billedet, men
som ikke har større opløsning end det
analoge fjernsyn.
3. Det nye HD billede, som har flere
opløsningspunkter og står knivskarpt.
Det betyder ikke, at man skal skrotte sin nuværende boks. Den viser digitalt tv i en glimrende kvalitet og kan
også bruges til kodet tv. Det er endvidere kun de færreste udbydere, der
overhovedet tilbyder HDTV endnu,
men står man for at skulle investere i
et nyt fjernsyn, kan man lige så godt
købe et med MPEG4 indbygget.
Modsat hos de kommercielle udbydere, som kræver løbende betaling
for leje af en (eller flere) bokse, køber
man sine bokse hos GAL ved at betale et engangsbeløb. Medlemmerne
betaler hverken for at se digitalt fjernsyn eller løbende for boksene. Det
betyder, at GAL er meget konkurrencedygtig. Det har bestyrelsen ofte
hævdet, men til sammenligning har
vi lavet opstilling over de forskellige
priser for tv og internet. Sammenligningen kan ses på hjemmesiden:
Glenten.dk. Se også tv prissammenligningen på side 32 i dette blad.
I tv prissammenligningen er vist eksempel på 1, 2 eller 3 bokse til digital
modtagelse. Har man kun én, bliver forskellen mindre, mens den bliver større,
hvis man ønsker flere end tre bokse.
Valgfrit TV
Bestyrelsen forsøger at få flere digitale,
individuelle tilbud til medlemmerne.
Vi har lavet en opstilling på hjemmesiden, Glenten.dk, hvor det er muligt
at se de kodede kanaler, der tilbydes
for tiden. Det er disse kanaler, der kan
købes enkeltvis eller i små pakker.
Vi kunne ønske os, at de store udbydere ville tilbyde flere (læs alle) kanaler enkeltvis, men det er der stor
modstand imod. Man er bange for,
at indtjeningen bliver mindre, hvis
medlemmerne ikke er tvunget til at
købe tv i de kendte 4 pakker. Lidt
drilsk kan man tilføje: Hvis den enkelte kanal er så god, som udbyd
eren hævder, mon så ikke den vil
blive købt uden at være i en pakke?

dig noget i forbindelse med det
Vedtægter
Der er i øjeblikket et udvalg, som arbejder med et forslag til vedtægtsænd
ringer. Vedtægterne har ikke været
ændret siden 1996, så nu er tiden kommet til et eftersyn. Et forslag er blevet
fremlagt på det netop afholdte repræsentantskabsmøde, og vil blive fremlagt på kommende ordinær og ekstra
ordinær generalforsamlinger.
Sortseerkampagne
Er der mange sortseere? Ingen ved
det, men bestyrelsen har i samarbejde
med Canal Digital lavet en kampagne
hos 400 medlemmer. Der var 41 seere, der havde uorden i tingene, som
nu har fået en ”hilsen” fra kontoret.
Der vil blive fuldt op på disse medlemmers tilkobling, så vi sikrer os, at der
betales det rigtige beløb.
Der vil yderligere blive lavet undersøgelser i andre områder. Bestyrelsen
opfordrer derfor til, at de medlemmer,
der ikke har orden i tingene, melder
sig og betaler på lige fod med alle andre for at undgå en lignende ”hilsen”.
Hvis der fortsat sker uregelmæssig
heder, vil bestyrelsen foretage en poli
tianmeldelse. Der kan idømmes en
straf på fra 1500 kr. i bøde til 10 dages
hæfte for tyveri af et tv signal.

Internetpriser
På hjemmesiden – Glenten.dk - vises
der en oversigt over de aktuelle priser
på internet. Bestyrelsen glæder sig
over, at Canal Digital efter et vedvar
ende pres har sænket priserne, men
som det kan ses i oversigten, er det
en tilsyneladende evig kamp, at få priserne ned i et rimeligt leje. Forskellen
mellem de kommercielle udbydere
og Canal Digital er klart formindsket,
men IKKE forsvundet - og stadig
med Canal Digital som den dyreste
udbyder. Så, kampen for prisnedsættelser fortsætter.
Billesgade
Kontoret i Billesgade er solgt for 1.6
mio. kr. Det nye kontor på Vagtelvej
fungerer fuldt tilfredsstillende ikke
mindst til glæde for medarbejderne,
som havde alt for lidt plads i Billesgade.
Boxdanmark
GAL valgte at støtte BoxDanmark
økonomisk, da denne organisation
blev dannet som modvægt til de store
aktører på markedet. Desværre kom
BoxDanmark aldrig rigtig gang, da
udbyderne forlagte store garantisummer for at lave tv til foreningen.

GAL kan imidlertidig få glæde af de erfaringer, som vi fik ved at sidde med i
BoxDanmarks bestyrelse i bestræbelserne på at nå ud til flere foreninger.
Fremtiden
Peter Olsen ønsker fremover at arbejde med teknikken som menig medarbejder. I stedet har bestyrelsen ansat
Marianne Larsen som daglig leder pr.
1. oktober 2009.
Voldgiftsagen mellem Canal Digital
og GAL forventes afgjort i januar kvartal. GAL’s hovedanke er den lange
kontrakt, som løber fra 2001 til 2019.
Det er uhørt i branchen.
Der er nye aftaler på vej med tv leverandørerne til fordel for medlemmerne og foreningens udvikling. Hvad
der er endnu mere attraktivt, er muligheden for også at levere internet.
Muligheden for, at foreningen vokser
sig endnu større end de nuværende
28.000 medlemmer, er således i høj
grad til stede.
Bestyrelsen har fokus på de steder, hvor nettet ikke fungerer fuldt
tilfredsstillende. GAL er heldigvis en
forening, som ingen skal tjene på, og
derfor kan hele overskuddet gå til forbedringer af nettet og til at finansiere
evt. udvidelser.
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Af Peter Olsen

er du også forvirret?
Mange gange er vi stødt på udtalelsen: Vi får da signal fra Canal Digital gør vi ikke? Og nej. Det er ikke
sådan det er. Her kommer historien om Glentevejs
Antennelaug og hvad der skete i februar 2006:

Er du også forvirret?

Ole Eriksen var i starten af halvfjerdserne en ung
gut, som havde en lidenskabelig interesse for
elektronik og radiobølger. Han var aktiv radioamatør og byggede selv sit udstyr.
Samtidig læste han til læge. Mig bekendt manglede han under 1 år i at blive færdig. Han boede
hos sine forældre på Gl. Glentevej i Odense.
For næsten 40 år siden var det ret bekosteligt,
at se andre tv-programmer end lige netop DR1,
hvis man boede lidt nord for Svanninge bakker.
Han fik så den idé, at starte et fællesantenneanlæg. Sjovt nok, lige i den periode fik mange
andre fremsynede folk den idé. De fleste antenneanlæg i Odense er opstået omkring 1970.
Det var samtidig med, at farve tv var ”opfundet” af DR i 1967, og de første farvemodtagere
var kommet på markedet. Jeg husker selv som
dreng, hvilket svir det var, at komme på besøg hos
naboen og kigge på deres tv i farver ...
Ole Eriksen var lidt af en pionér og fik ret hurtigt
de andre naboer på Gl. Glentevej med på ideen,
og der blev gravet kabler ned i baghaverne. Da
man dengang, før satellitterne, skulle have en høj
antenne for at se andre tv-kanaler end DR1, blev
der hurtigt rejst en 45 m gittermast i baghaven.
Samtidig kom der flere og flere medlemmer på
antennen, hvis hovedstation befandt sig i kælderen hos forældrene. Ret kort efter starten af antennen på Glentevej, blev der etableret en forening.
Dengang var det ulovligt for firmaer og enkeltpersoner, at drive et fællesantenneanlæg. Derfor blev
Glentevejs Antennelaug stiftet i efteråret 1970.
En af dem som var med på ideen var den tidlig
ere formand Niels Jørgen Naundrup Jensen, som
i lange perioder var formand for lauget. Der er dog
ikke tvivl om, at den egentlige drivkraft bag fore
ningen og hovedmanden var Ole Eriksen. I løbet
af få år havde man gravet mange kilometer igennem Odense, og fået flere tusinde medlemmer
koblet på. Dette resulterede i, at man i 1978 rejste
GAL's vartegn, masten bag Blumøller på Petersmindevej. Ole Eriksen havde for længst droppet
sin uddannelse, og helliget sig sit hverv som selvstændig indenfor kabeltv.
De næste mange år gik med nedgravning af
masser af kabler og foreningen voksede snart til at
blive den største private antenneforening i Odense.
I denne periode havde telefonselskaberne fundet
ud af, at nu skulle de også være kabeltvoperatører,
så nu var der en indædt kamp mellem dem og de
private antenneforeninger. Sågar var det besluttet,
at de eneste, som måtte modtage programmer fra
de såkaldte kommunikationssatelliter var, ja ganske rigtigt telefonselskaberne. Det var i slutningen
af firserne. De havde samtidig opfundet et nyt begreb, hybridnettet, som efter telefonselskabernes
mening skulle være den perfekte og eneste måde
at distribuere tv og information på rundt i landet.
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Stofa, som dengang var den største private konkurrent til teleselskaberne indledte en indædt kamp mod det nye monopol, dette
resulterede i, at også andre end teleselskaberne måtte nedtage
programmer via satellit. Dette kan vi vist godt være glade for i dag,
hvor hybridnettet har overlevet sig selv.
Årene gik og GAL blev større og større. I rigtig mange år var der et
utrolig tæt samarbejde mellem Ole Eriksen og GAL, idet det vel næsten var en og samme ting. Før i tiden kunne man betale sit kontingent begge steder, og ordne alle administrative ting både hos GAL
og Ole Eriksen. GAL var blevet så stor, at man i 1980 købte en
lejlighed i Billesgade, og havde et par deltidsansatte til at klare de
mange opgaver, der var. I det store og hele gik det sådan igennem
80´erne og 90´erne.
I det nye årtusinde, hvor Ole Eriksen var oppe i halvtredserne
var det på tide med et generationsskifte i firmaet. Her havde man
forhandlinger med flere af de store kommercielle foretagender i
antennebranchen. Det var dog ikke noget, som rigtig blev til noget,
før OE Kabel tv blev opkøbt af Canal Digital i november 2005.
Canal Digital ville som programudbyder gerne være en andel af
kabeltvbranchen, hvilket vel var deres bevæggrund for, at købe OE
Kabel tv. Man havde naturligvis regnet med, at de tætte bånd mellem antenneforeningen med over 23.000 medlemmer og servicefirmaet ville fortsætte fremover. Det var dog ikke hvad der skete.
GAL var efterhånden blevet så stor, at der ofte var (og er) en stor
mediebevågenhed omkring foreningen. Af og til var der lidet flatterende artikler i medierne om GAL, hvilket førte til, at foreningen
i februar 2006 fik en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse gjorde sig
som sin mærkesag, at frigøre sig af fordums tiders ”ægteskab”
med serviceleverandøren, og prøve at blive en selvstændig antenneforening med alle de fordele det giver. Dette har været og er en
lang sej kamp, som man nok skal vinde, selvom det kræver blod
sved og tårer.

Bliv musikchef en time
på Vh1 Danmark!
Nu har du den helt store chance for at bestemme
musikken en hel time på Vh1.
Vi fejrer, at du nu kan se den danske musikkanal Vh1
i pakke 4 ved at udlodde denne eksklusive præmie til et
medlem af Glentevejs Antennelaug.
Vh1 er musikkanalen der giver dig de bedste hits fra
80’erne, 90’erne og helt frem til i dag – danske såvel som
internationale - 24 timer i døgnet.
Vinderen af konkurrencen kan vælge mellem 15.000
musikvideoer, og fylde en hel time med sine yndlingsvideoer,
som bliver vist i programmet ”Vh1 JukeBox”. Her vil vinderens
navn endvidere blive vist på skærmen under hele timen.
Deltag i konkurrencen på www.vh1.dk/gal
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Hver mandag-fredag kl. 7.30
kan du se musikønsker
fra hele landet i programmet
”Vh1 JukeBox”.

Af Thomas Szücs

hvad laver bestyrelsen egentligt?
Artiklen her er tænkt lidt som en reklame for os selv, og skulle gerne give
et billede af hvilke aktiviteter der sker
i bestyrelsen.
Mange medlemmer betaler deres
kontingent og er egentlig ikke klar over,
at de selv kan være med til at få indflydelse på hvordan deres fremtidige
tv skal være. Måske kan artiklen være
med til at vække interessen hos nogen
til at deltage i generalforsamlingen, blive en del af repræsentantskabet eller
måske endda bestyrelsen. Jeg vil lige
starte med at beskrive hvordan det
bestemmes, hvem der skal sidde i
bestyrelsen.
Der er 7 bestyrelsesmedlemmer samt
2 suppleanter. De bliver valgt på generalforsamlingen - 5 af dem vælges
for 2 år og 2 vælges for 1 år. Suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen kan
selv på forhånd pege på nogen, som
de ønsker med ved bordet, men det
er medlemmerne i forsamlingen der
bestemmer suverænt. Så reelt kan alle
være med – blot de har en tilslutning
hos antenneforeningen.
Blandt de 7 medlemmer i bestyrelsen vælges en formand, næstformand
og kasserer. Sekretær og udvalgsposter fordeler den valgte bestyrelse selv.
Det skal pointeres at en post i besty-

relsen er en fritidsbeskæftigelse og
man skal ikke bruge mere tid på arbejdet, end man selv kan afsætte. I den
nuværende bestyrelse har næsten alle
et fast arbejde – bestyrelsesarbejdet
er noget man laver ved siden af.
Det er kontoret, der tager sig af den
daglige drift og mange af bestyrelsesmedlemmernes opgaver går gennem
kontoret. Dog er der en del ting, hvor
bestyrelsen selv involverer sig.
Et typisk møde…..
Vi stræber efter at holde møde ca.
hver måned - nogen gange lidt tiere,
hvis der er mange udeståender. Før
et møde er der udsendt en dagsorden med punkter, som skal drøftes på
mødet. For det meste når vi en god
portion af punkterne, men der er altid
emner, som ikke nås. Emner, der bliver behandlet på et møde kan være:
• Beslutninger om gravearbejde.
• Planlægning af fremtidig ekpansion.
• Hvilke tv-kanaler, der skal sendes.
• Prøvekanaler.
• Indhold i medlemsbladene.
• Større investeringer.

konkurrence

De forskellige udvalg
Bestyrelsen har desuden lavet nogle
forskellige udvalg, som varetager forskellige opgaver. Udvalgene er ikke
noget, som er beskrevet i vedtægterne, men der er valgt nogle områder, som findes relevante og aktuelle.
I de fleste af udvalgene deltager 2 af
bestyrelsens medlemmer. Disse informerer også på møderne.
Programudvalget
Programudvalgets opgave er at se på
hvilke nye kanaler der skal ind. Egentlig bestemmes kanalsammensætning
en af medlemmerne, men udvalget
prøver at præge det, så foreningen
holder priserne rimelige og sørger for
at programsammensætningen er alsidig. Den almindelige kontakt mellem
programudbydere sker via kontoret,
men engang imellem mødes programudvalget også med programleverandørerne.
Udvalget samarbejder med den
daglige ledelse, som har ansvaret for
forhandlingerne med programudbyderne. De senere år har foreningen
sparet et større millionbeløb i kraft
af vellykkede forhandlinger med udbyderne. GAL køber for mere end 50
mio. kr. programmer hvert år, så disse
forhandlinger er en særdeles vigtig del
af arbejdet.

Teknikudvalget
Udvalget ser på nye tekniske tiltag,
som hører den nære fremtid til. Lige
nu er det især det digitale tv signal,
som der bruges en del tid på. Af andre ting, der ses på kan nævnes planlægning af hvordan der bliver plads til
fremtidens tv.
Internt udvalg
Udvalget tager sig af den daglige drift
på kontoret, personalet, forhandlinger
om løn og arbejdsvilkår, m.m.
Det er vigtigt at sikre, at den daglige
trivsel er i orden for foreningens dygtige personale. De er uundværlige for
foreningens drift.
Juraudvalget
Har til opgave at se foreningens kontrakters indhold efter og har kontakten
til vores advokat. For tiden tager voldgiftsagen en stor del af udvalgets tid.
Økonomiudvalget
Følger foreningens finansielle og økonomiske situation. De ser på, hvilke
indtægter vi kan forvente og sørger
for, at vi planlægger større investeringer på de rigtige tidspunkter.
Ekspansionsudvalget
Holder sig orienteret om udviklingen på
markedet, for at foreningen fortsat kan
udvikle/ekspandere i takt med nye potentielle foreninger byder sig.
Informationsudvalget
Har arbejdet med:
• at ajourføre foreningens vedtægter,
som senest er ændret for 13 år siden,
så foreningen er i stand til at udvikle
sig i takt med de muligheder og øns
ker, som opstår til stadighed.
Vedtægterne er siden generalforsamlingen set igennem af et udvalg.
Udkast til større vedtægtsændringer
skal nu drøftes med repræsentantskabet og generalforsamlingen.
• at få et nyt hjælpeværktøj i hverdag
en. En ABC, som indeholder en række
spilleregler, som det kan være sundt
at skitsere, således at vi som forening
og du som medlem er bekendt med,
hvilke rettigheder og forpligtelser, vi
hver især har.
• at koordinere informationer om fore
ningens og dens arbejde og tilbud
til medlemmerne via Hjemmesiden,
Info-kanalen . Herudover planlægges
udgivelsen af vores blad ”Glenten”.
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Helge Pedersen
Referent
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STRIBEVIS AF
PROGRAMMER
HOS TV 2

TV 2 byder på masser af kvalitetsfjernsyn for hele familien, hver
dag hele året – både hvis du er til go’e film uden afbrydelser,
nyheder døgnet rundt, vanvittig dansk comedy og god gedigen
underholdning med sang og musik.

GOD GEDIGEN
UNDERHOLDNING

NYHEDER
24 TIMER I DØGNET

MASSER AF COMEDY

GO’E FILM UDEN
AFBRYDELSER

GÆLDER TIL 31. MARTS 2010

FM Radiooversigt oktober 2009

    

MHz

Radio program

     Knap

     nr.

    

MHz

Radio program

87.60

DR P1

98.60

Norge P4

88.20

DR P4 Radio Fyn

99.10

Absolute Radio

88.70

DR P2

89.30

Studenterradio /
UFM / Radio 3

99.70

Radio 100 FM

89.80

DR P3

100.00

Radio Swiss Jazz

90.40

Fyns Total Radio

100.30

BBC Radio 1

91.40

Radio Energy (NRJ)

101.40

RTL Radio

93.00

Nostalgie la légende

103.30

N Joy

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

104.20

Radio 3

93.70

NDR 1

105.30

France Culture

94.40

NDR 2

105.60

Nova FM

95.00

NDR Kultur

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

95.50

DR Klassisk

107.00

Polskie Radio Jedynka

96.10

Deutschlandfunk

107.40

BBC Radio 3

97.40

Klassisk Radio, Tysk

107.80

BBC World Service

97.80

Hit Radio FFH

RIV UD OG GEM!

Odense Kanalen

99.40 Radio Midtfyn/Radio 2000

     Knap

     nr.

Á la carte kanaler

akke
p
k
is
b
a
r
A
e
k
k
Tyrkisk pa
Al Jazeera

atv avrupa

Dubai TV

EURO D

IQRAA

EURO STAR

Sprogpakke 3
V Polonia
k

RUS1, Russis

sk
ERTSAT, Græ

- Arabesque

OBN, bosnisk

MBC

S avrupa

NTV Hayat,
cegovinia
Bosnien/Her

ESC

TRT-INT
HABER TURK

Extra

atisk
HRT-TV, kro

Extra

Cro Music C

hannel
d, pakistansk

Ary One Worl

KR. 80,- PR. MD

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

.

k

RTS 1, Serbis

80,50,40,30,50,-

Canal + Film
Canal + Sport
Canal + Film & Sport
TV1000 Film
Viasat Golf

179,199,219,179,49,-

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

Stem og send ind…
2009 pakkesammensætning
herunder

TV Pakke 1
TV4, Sverige
TV2, Norge
TV 2 Danmark
DR2
DR1
ZDF, Tyskland
6'eren / Lokal TV
Prøvekanal 1
TV3 Puls / Prøvekanal 2
Infokanalen
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
DR HD

Vil du begrænse prisstigningerne, eller se mere TV?
Alm. Prisstigninger, og nogle

Alm. Prisstigninger, og mindst

De flesste nye kanaler er med

billige programmer fjernes

ét dyrt program fjernes

og prisstigninger følger

Pakke
1 2 3 4

Måned: 82.-

TV Pakke 1

Måned: 140.-

TV4, Sverige
TV2, Norge
TV 2 Danmark
DR2
DR1
ZDF, Tyskland

Prøvekanal 1

Prøvekanal 1

Prøvekanal 1

Infokanalen
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
DR HD

Infokanalen
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
DR HD

Infokanalen
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
DR HD

Måned: 82.-

Måned: 234.-

TV3, Danmark
TV3+ Danmark
ARD, Tyskland

Måned: 148.-

Måned: 324.-

Animal Planet
Discovery Travel
Eurosport 2, Engelsk
MTV eller Voice
TV5 Europe, Fransk

Animal Planet
Discovery Travel
Eurosport 2, Engelsk
MTV eller Voice
TV5 Europe, Fransk

Kanal 5, Danmark

Kanal 5, Danmark

Måned: 275-

NB! Dette er ikke den
endelige programsammensætning,
men et eksempel

Viasat History
Viasat History
TV 2 Charlie
Discovery World
Eurosport, Dansk

Måned: 265.-

TV Pakke 4
TV 2 Sport
TV 2 NEWS
Disney Playhouse
BBC Entertainment
Toon Disney
CNN
Disney Channel

Måned: 345.-

Sæt X

TV Pakke 2
NDR Tyskland
RTL, Tyskland
NRK1, Norge
Discovery
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
ARD, Tyskland

Måned: 158.-

TV Pakke 3
TV 2 Film
National Geog. / CNBC
3 Sat, Tyskland
Nature/Crime/Playboy
Kanal 4, Danmark
Cartoon / TCM, Film
Discovery Science
SAT 1, Tyskland

Alm. Prisstigninger, og nogle
billige programmer fjernes
Sæt kun 1 kryds ->

Måned: 158.-

TV Pakke 3

TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Discovery World
Eurosport, Dansk

Måned: 82.-

TV Pakke 2
NDR Tyskland
RTL, Tyskland
NRK1, Norge
Discovery
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
ARD, Tyskland

Showtime
National Geog. / CNBC
3 Sat, Tyskland
Discovery
Kanal 4, Danmark
Cartoon / TCM, Film
Discovery Science
SAT 1, Tyskland

TV Pakke 4
TV 2 Sport
DK4
TV 2 NEWS
Disney Playhouse
BBC Entertainment
Toon Disney
CNN
Disney Channel
VH1 DK Musik

Måned: 82.-

TV Pakke 2
NDR Tyskland
RTL, Tyskland
NRK1, Norge

TV Pakke 3
TV 2 Film
National Geog. / CNBC
3 Sat, Tyskland
Nature/Crime/Playboy
Kanal 4, Danmark
Cartoon / TCM, Film
Discovery Science
SAT 1, Tyskland
Pro 7, Tyskland
Animal Planet
Discovery Travel
Eurosport 2, Engelsk
MTV, Danmark
TV5 Europe, Fransk
Sverige 1
RAI Uno, Italien
Kanal 5, Danmark
TVE, Spanien
Viasat History
Viasat Explorer/Spice
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Discovery World
Eurosport, Dansk

TV Pakke 1

TV4, Sverige
TV2, Norge
TV 2 Danmark
DR2
DR1
ZDF, Tyskland

TV Pakke 2
NDR Tyskland
RTL, Tyskland
NRK1, Norge
Discovery
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
ARD, Tyskland

TV Pakke 1

TV4, Sverige
TV2, Norge
TV 2 Danmark
DR2
DR1
ZDF, Tyskland

TV Pakke 3
TV 2 Film
National Geog. / CNBC
3 Sat, Tyskland
Nature/Crime/Playboy
Kanal 4, Danmark
Cartoon / TCM, Film
Discovery Science
SAT 1, Tyskland
6'eren
Animal Planet
Discovery Travel
Eurosport 2, Engelsk
MTV eller Voice
TV5 Europe, Fransk
TV 3 Puls
RAI Uno, Italien
Kanal 5, Danmark
TVE, Spanien
Viasat History
Viasat History
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Discovery World
Eurosport, Dansk

Måned: 299.-

TV Pakke 4
TV 2 Sport
DK4
TV 2 NEWS
Disney Playhouse
BBC Entertainment
Toon Disney
CNN
Disney Channel

Måned: 349.Alm. Prisstigninger, og mindst
ét dyrt program fjernes
Sæt X

TV Pakke 4
TV 2 Sport
DK4
TV 2 NEWS
Disney Playhouse
BBC Entertainment
Toon Disney
CNN
Disney Channel
Canal 9

Måned: 414.De flesste nye kanaler er med
og prisstigninger følger
Sæt X

Sæt ét X for at indikere, hvilken retning du vil foreslå pris-/programsætning skal gå. Udfyld og indsend.
Priser og sammensætning kan ændre sig, afhængig af medlemmernes programafstemning, fra dette blad.
Priser er incl. kontingent, programpriser og COPY-DAN, altså incl. alt. Ingen ekstra gebyrer, mv. tilkommer.
Nederste ramme i pakke 1 bliver udsendt digitalt og kræver en digitaltuner/modtager.
Alle kanalerne kan ses på alle boligens TV, uden meromkostninger. Ændringer vil træde i kraft 1/4/2010.
Husk også at udfylde stemmesedlen på næste side, og spørg hele hustanden om deres ønsker.

155
156
157

Sæt "X"
151
152
153
154

Kvartal
246.420.702.972.-

Vil gerne betale årligt i forhold til før.
Kr. Det samme
Kr. 300.- mere
Kr. 600.- eller mere

Har idag pakke?
1, kr. 984.2, kr. 1.680.3, kr. 2.808.4, kr. 3.888.-

NB! Husk venligst også at udfylde forrige side...

OBS. Afstemningen er vejledende.

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

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

Sådan gør I. Vælg de kanaler der interesser 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. 10 Xér ved "Gratis"-kanalerne og max. 10 Xér
ved betalingskanalerne.

Afstemningsform. 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 af hvert nabolands programmer. De
mest populære herefter, kommer i pakke 2, 3 & 4.
Pakke 3+4 indeholder helst 1-2 programmer fra hver
kategori.

Spørg hele husstanden om deres ønsker.

Stem på de favoritkanaler, som I vil se i 2010

31

30

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

4

3

2

1

X

Tyske
NTV
Das Erste (tidl. ARD)
ZDF
Pro 7
RTL
RTL+
RTL 2
Super RTL
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
Sverige 2
TV 4 (Sverige)

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

"Gratis" Kanaler
Sæt max. 10 Xér herunder

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

X

Videnskab, natur & historie
Discovery
Explorer/Spice+History+Nature/Crime/Playboy*
National Geographic / CNBC News *
Animal Planet
National Geographic WILD
Viasat Explorer / Spice
Viasat History
The History Channel
Travel Channel
Discovery Science + Travel/Living + World *
BBC Knowledge

Underholdning
Star!
Nature + Crime + Playboy *
BBC Lifestyle
BBC Entertainment
E!
Adult Channel

Børn
Disney Channel + Playhouse + Disney XD *
Boomerang
Nickelodeon / VH1 Classic / MTV *
Cartoon Network / TCM Film *

Danske
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 3
TV 3+
DK4, Dansk
Kanal 4
Kanal 5
6'eren
TV 3 Puls

Betalings kanaler
Sæt max. 10 Xér herunder

Glentevejs Antennelaug • Programafstemning 2010

79.90.45.47.30.38.42.47.34.60.60.-

56.53.34.60.38.45.-

180.60.98.49.-

225.135.389.329.149.139.245.105.105.-

moms.

År / incl.

44

45

Har fladskærm med DVB-C
Ja

Har fladskærm med DVB-C & MPEG4
Ja

Har digital DVB-C Set-Top-Box
Ja

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

Interesseret i en MPEG4 Set-Top-Box
Ja

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

Jeg/Vi har udfyldt skemaet
Mand
Kvinde
Hele husstanden

Boligform
Ejerbolig
Lejerbolig

159

160

161

162

163

164

165
166
167

168
169
170

171
172

Ja tak! Jeg ønsker info, kun angående Glentevejs Antennelaug på følgende E-mail:

Få en e-mail. Se også løbende Infokanalen, på Kanal E12, Frekvens 224

120

119

118

117

116

115

114

113

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

+ Betyder flere kanaler, / betyder delt plads.

53.98.60.75.-

147.426.360.26.56.89.30.-

15.165.41.34.34.30.-

42.60.45.45.-

Vind Zoo billetter eller DVB-C box!
Udfyld stemmesedlen her og indsend den inden
man. 16. november 2008. Så deltager du i udtrækningen
om 2 DVB-C Set-Top-Boxe og 2 Zoo familiebilletter.

*

Evt. Forslag:

Film
Showtime
TV 2 Film
Skandinavia
Silver 1

Sport
Eurosport 1+2
TV 2 Sport
Canal 9, sport og serier
Dantoto, hestesport
Extreme Sports
Viasat Golf
NASN

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

Musik
The Voice TV
MTV
VH1 DK
VH1 Int.

Forbehold for fejl i skema og priser.
Sendes senest mandag 16. November 2009 i vedlagte kuvert
GAL, Box 174, Vagtelvej 1-3, 5100 Odense C

Adresse:

Navn:

Sæt max. 5 Xér herunder
Er interesseret i HD-kanaler
BBC HD
TV 2 Film HD
Silver HD
Kanal 5 HD
Rush HD
National Geographic HD
Eurosport 1 HD
Eurosport 2 HD
TV 2 Sport HD
Discovery HD
DR HD
Animal Plannet HD
History HD
Anixe HD

Evt. Forslag:

Andre
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

Der sker mange ting i din forening hele tiden. Bliv opdateret.
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Har 32" eller større fladskærm
Ja

158
32

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

medielicens
- ny måde
at betale
sin TV-licens
Den gode gamle og ret så forhadte tv-licens er blevet erstattet af et nyt begreb kaldet medielicens.
Hvem husker ikke i fordums tider pejlevognen, som kørte
rundt og ledte efter tændte tv-apparater på adresser som
ikke var registreret som havende et fjernsyn. Mange er blevet
overrasket af en høflig herre fra DR, som ringede på og skulle
checke om man havde tv, mens Huset på Christianshavn
bragede i baggrunden.
Dette er slut nu. I fremtiden skal man betale licens blot man
har et apparat som kan vise billeder via en internetadgang.
Det kan være en PC med internetadgang, en mobiltelefon som kan gå på nettet eller en lommecomputer (PDA).
Licensbetalingen er blevet lavet om fordi man undgår at
nogle seere, altså dem som ser tv på et traditionelt fjernsyn skal betale licens, imens andre som ser tv via Internettet eller mobiltelefon ikke skal betale. Man sikrer herved
at licensen ikke bliver udhulet, fordi færre bruger fjernsyn,
mens flere bruger PC. Hver husstand som har et apparat,

Verden er af lave!
der er omfattet af medielicensen, skal betale 1.110 kr. pr.
halvår. Har man en PC eller mobiltelefon med internetadgang hvor hastigheden på Internet overstiger 256 kb/s skal
man betale medielicens. De færreste kan ikke sige sig fri
for at besidde dette, så medielicensen vil gælde for den
allerstørste del af Danmarks befolkning. Der er dog stadig
noget der hedder radiolicens, som koster 160.- pr. halvår.
Dem er der ikke mange af ...
Det skal siges at betaling af medielicens dækker en hel
husstand uanset antallet af fjernsynsapparater, mobiltelefoner og computere.
Denne nye måde at definere tv-licensen på viser med al
tydelighed, hvordan alt med tiden ender med at komme
fra Internettet. I fremtiden vil de allerfleste informationer, vi
modtager i hjemmet komme fra det store WWW. Det være
sig TV-Avisen eller en god film. Faktisk er en stor del af de
tv-programmer, som GAL udsender til medlemmerne modtaget via Internet.

1
2
0

blev sprængt
Vind 2 biografbilletter til Luftkastellet der
gi
– Sidste del af Stig Larssons Millennium-triolo
g samtidig i konkurrencen
Brug din stemme i afstemningen på foregående side og delta
om 50 x 2 biografbilletter, som Showtime sætter på spil.

Showtime er actionfilm, når du har tid!!!
Showtime er kanalen som 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, viser hæsblæsende action, thriller og masser af gys.
Det er film fra de allerstørste filmselskaber i Hollywood, som blænder op for de sidste årtiers største actionsuccesser.
Showtime henvender sig til alle, der sukker efter spænding i hverdagen, og med over 20 premiere film om måneden,
og et årligt filmudvalg på over 400 film, er du garanteret stor variation og underholdning hele året rundt.
I efteråret glæder vi os blandt andet til at vise dig:
Scarface, m. Al Pacino og Michelle Pfeiffer, The Big Lebowski m. John Goodmann, Shaft m. Samuel L. Jackson,
Jagten på den Røde oktober m. Sean Connery, Saving Private Ryan m. Meg Ryan
Showtime er uden afbrydelser med danske undertekster!
Konkurrence:
Viser Showtime:

____Actionfilm

Afbrydes Showtime af reklamer:
Er Showtime med danske tekster

____Ja
____Ja

____Naturdokumentar
____Nej
____Nej

Udfyld navn og adresse på stemmesedlen på foregående side.
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____Nyheder

indstilling af dit digitale tv

Af Steen Nicolaisen

Det Digitale Spejl kræver en DVB-C tuner/modtager, enten indbygget i tv'et eller som løs boks.
Har tuneren også MPEG4, kan den modtage de meget flotte HD kanaler.

Pakke / Frekvens i MHZ / QAM / Symbolrate (5. oktober 2009)
1-1: 442 / 64 / 6875: DR, DR2, DR Update/Tegnsprog, TV 2, DR Synstolkning, Infokanalen, Lokal TV/6'eren
1-2: 434 / 64 / 6875: Netværkssøgning: TV2 Norge, 3 Puls, ZDF, Prøvekanal 1, TV4 Sverige, Canal9
2-1: 244 / 256 / 6875: TV3, 3+, Discovery, Das Erste, NDR, NRK1, RTL
3-1: 594 / 64 / 6875: Kanal 4, Kanal 5, Eurosport, Eurosport 2, Cartoon/TCM, SVT1
3-2: 602 / 64 / 6875: TV 2 Charlie, TV 2 Zulu, TV 2 Film, Nature/Crime/Playboy, Explorer/Spice, Viasat History
3-3: 610 / 64 / 6875: Nat. Geo. Grap., Animal, Discovery Science, Travel/Livin, Discovery World, MTV
3-4: 618 / 64 / 6875: SAT1, Pro7, 3sat, TV5 Monde, RAI1, TVEi
4-1: 754 / 64 / 6875: TV 2 NEWS, CNN, BBC Entertainment, DK4, TV 2 Sport
4-2: 770 / 64 / 6875: Playhouse Disney, Toon Disney, Disney Channel, Dantoto, VH1 DK
1-HD: 234 / 256 / 5175: Silver HD, Vroom HD
3-HD: 482 / 256 / 6875: TV 2 Film HD, Eurosport HD, Eins Festival HD
3-HD: 490 / 256 / 6875: Astra HD, test TV 2 Film HD, test DR, DR2 & TV 2
4-HD: 762 / 64 / 6875: Kanal 5 HD, Anixe HD
Har du problemer med at finde alle programmerne, spørg din forhandler om yderligere info.
Vi kender desværre ikke alle modellerne. Se eventuelt også diskutioner på forum.glenten.dk

sony
I menuen vælger du Indstillinger - Digital programindstilling.
Vælg Aut. programindstilling. OK. Vælg Kabel tv. OK.
Scanningstype: Hurtig scanning. Frekvens 434: MHz, Netværks-ID: Auto,
Symbolrate: Auto, Tjenestetype: Alle programmer.
Vælg: Start og tv’et finder selv alle de relevante programmer.
Altså:
Scanningstype: Hurtig scanning
Frekvens: 434 MHz
Netværks-ID: Auto
Symbolrate: Auto
Tjenestetype: Alle programmer
SCAN

DVB-C tuner/
modtager: Indstilling af Det
Digitale Spejl

Generelle indstillinger:
(Nulstil/fabriksindstil gerne
boksen først)
Gå i menuen og vælg
manuel kanalindstilling.
Vælg 434 MHz, QAM 64,
Symbolrate 6875, evt.
Netværks ID: 1 og vælg NIT/
Netværkssøgning/Alle. SØG

Samsung

Philips

Gå i menuen med fjernbetjeningen.
Vælg parabolsymbolet. Vælg land. Vælg Finsk.
(Faktisk forlyder det, at de nyeste modeller godt kan med
dansk. Prøv det først.) Vælg Lyd. Vælg sprog: Danish.
(Efter landområde er valgt til Finsk, kan alle menufunktionerne stilles til Dansk.)

Foreløbig vejledning. Hvis tvivl, kontakt venligst tv forhandler.

QAM-indstilling.
Vælg parabolsymbol. Vælg Manuel lagring.
Vælg Digital Kanal. Vælg Kabel
Enter - Åben

Symbol Rate Mode: Manual
Symbol Rate: 6875
Frequency Scan: Quick Scan
Network Frequency Mode: Manual
Network Frequency: 434.00
Analog Channels: No

Indtast Frekvens + Modulation + Symbolrate
(Se tabel herover.)
Vælg Åben (Her søger den (Ses på skærm)
Vælg Manuel lagring. OK
Gå til QAM-indstilling, for alle frekvenser.

Benyt dig af den automatiske kanalinstallation,
som overskriver alle de eksisterende kanaler.
Søgeindstillingerne får du frem ved at trykke på den gule
knap, når du har valgt land for den automatiske installation.

Triax HD: Indstilling af Det Digitale Spejl med Triax HD boks
Søg manuelt hver frekvens igennem. Se frekvenslisten øverst på næste side.

TV kanaler, glentevejs antennelaug,

TV Pakke 1

Knap nr.

Kanal

Frekv.

Pakke

TV4, Sverige

S9

161

1  2  3 4

TV2, Norge

S10

TV2, Danmark

TV Pakke 3

Kanal

Frekv.

Pro 7, Tyskland

K32

559

168

Animal Planet

K33

567

K5

175

Egen video

K35

583

DR2

K6

182

Discovery Travel

K40

623

DR1

K7

189

Eurosport 2, Engelsk

K41

631

ZDF, Tyskland

K8

196

MTV, Danmark

K42

639

6'eren / Lokal TV

K9

203

TV5 Europe, Fransk

K43

647

Prøvekanal 1

K10

210

Sverige 1

K44

655

TV3 Puls / Prøvekanal 2

K11

217

RAI Uno, Italien

K45

663

Infokanal

K12

224

Kanal 5, Danmark

K46

671

TVE, Spanien

K47

679

Måned: 82,- / Kvartal: 246,-

Knap nr.

Kanal

Frekv.

Viasat History

K48

687

NDR, Tyskland

S14

252

Viasat Explorer / Spice

K49

695

RTL, Tyskland

S15

259

TV 2 Charlie

   K50

703

NRK1, Norge

S16

266

TV 2 Zulu

   K51

711

Discovery

S17

273

Discovery World

   K52

719

TV3, Danmark

S18

280

Eurosport 2, Dansk

   K53

727

TV3+, Danmark

S19

287

Das Erste

S20

294

TV Pakke 2

Knap nr.

Oktober 2009

Måned: 140,- / Kvartal: 420,-

   

Pakke
  3  4

   
Måned: 234,- / Kvartal:
702,-

TV Pakke 4
TV 2 Sport

Knap nr.

Kanal

Frekv.

    K60

783

Kanal

Frekv.

DK4, Danmark

K61

791

TV 2 Film

K21

487

TV 2 NEWS

K62

799

National Geographic

K24

495

Disney Playhouse

K63

807

CNBC

K24

495

BBC Entertainment

K64

815

3 Sat, Tyskland

K26

511

Disney XD

K65

823

Nature /Crime /Playboy

K27

519

CNN

K66

839

Kanal 4, Danmark

K28

527

Disney Chanel

K67

839

Cartoon Network

K29

535

VH1 DK Musik

K68

847

TCM, Film

K29

535

Discovery Science

K30

543

Digitale SD & digitale HD-kanaler.
Alle kanalerne udsendes i digital kvalitet, herudover...

SAT 1, Tyskland

K31

551

Ekstra kanaler i pakke 1:
DR Update, Nyheder/tegnesprog og DR Synkrontolkning SD
1/11: DR Ramasjang, for børn, DR Historiekanal SD
1/11: DR HD, Rush HD, Silver HD
Ekstra kanaler i pakke 3:
TV 2 Film HD, Eurosport HD, Eins Festival HD, Astra Promo HD
Ekstra kanaler i pakke 4:
Kanal 5 HD, Anixe HD Skandinavia, Dokumentar og Dantoto, hestesport SD

TV Pakke 3

Knap nr.

Års- og månedspriserne er inkl. COPY-DAN, kontingent m. moms
og betalingskanaler m. moms Forbehold for ændringer!!  
Se Infokanalen, inden du indsender dit pakkeskiftskort

Måned: 324,- / Kvartal: 972,-

Slut med BoxDanmark,
Af Peter Olsen

men nye muligheder for GAL
randører, hvorefter gassen ganske
langsomt løb ud af ballonen. Fra starten lå det i kortene, at GAL skulle stå
som kilde til det rå tv-signal rundt i
landet via lysledere. Havde dette lykkedes, ville GAL have haft en ikke ubetydelig indtægt på leveringen. For et
års tid siden indgik BoxDanmark et
samarbejde med Dansk Bredbånd.
GAL havde i forvejen et glimrende
samarbejde om levering af visse tvprogrammer fra Dansk Bredbånd.
Derfor var det naturligt for BoxDanmark at indgå i samarbejde med
Dansk Bredbånd, da de har rettighederne til de fleste tv-programmer.
Hermed gik man godt nok i ledtog
med en af de kommercielle udbydere. Man mente dog, at det ikke
var problematisk, da Dansk Bredbånd er en af de mindre udbydere
på markedet, da de indtil for kort tid
siden kun leverede signaler til de stadig
ganske få kunder der er på elselskab
ernes fibernet.

Som det nok er nogen bekendt, blev
BoxDanmark stiftet i eftersommeren
2007 som en sammenslutning af ca.
40 antenneforeninger rundt i landet,
heriblandt GAL. Formålet var at dæmme op for den voksende monopoldannelse blandt programudbyderne
og de store kabeltvselskaber, som i
de senere år også havde fundet ud
af, at salg af tv-programmer var en lukrativ forretning. Alle de medvirkende
foreninger var meget entusiastiske et
langt stykke hen ad vejen. Desværre
var man ikke altid helt så entusiastisk,
når der skulle skrives en kontrakt om
levering af indhold. Dette gjaldt de
fleste foreninger som stod bag. En af
BoxDanmarks største hurdler var at
formå at lave aftaler med programleverandørerne. Her var det stort set
kun TV 2 og Skandinavia som 100%
bakkede op om projektet.
Tiden gik, og adskillige af de fore
ninger, som stod bag projektet, købte
programmer hos andre programleve

Efter at BoxDanmark er lukket, har vi
sammen med Dansk Bredbånd diskuteret, hvordan vi sammen kunne fortsætte ånden i BoxDanmark og blive en
ny spiller på kabeltv-markedet blandt
Danmarks uafhængige antenneforeninger, hvoraf der stadig er en del. Samarbejdet vil være på et helt andet, og nok
mere snusfornuftigt plan.
Hensigten med dette for GAL er
ubetinget, at skaffe så mange penge
i kassen som muligt til udvidelser og
forbedringer på anlægget, og også på
sigt nedbringelse af medlemmernes
kontingent. Det er lige nu ren ønsketænkning, men kunne man få en indtjening på at levere services til andre
foreninger rundt i landet, ville man måske over lang sigt kunne have så store
indtægter, at GAL´s egne medlemmer kunne have et stærkt reduceret
kontingent. Man ville have været tæt
på, hvis man havde haft Internetforretningen i eget regi.

KLIP UD OG GEM!

Sendes senest den 1. december for pakkeskift til 1. januar!

... ELLER

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

(med forbehold for ændringer)

Indsend inden 1/3, 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
p å I n f o k a n a l e n.

Priser gældende indtil 1. april 2010  
KUPON TIL PAKKESKIFT 2010<<

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

klip her

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

Pakke 3 - kr. 702,- pr. kvart.

Pakke 2 - kr. 420,- pr. kvart.

Pakke 4 - kr. 972,- 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

1
2
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Overgangen til digitalt TV,
Øhh hvilken overgang?

Indtil for ca. 20 år siden var udbuddet
af tv-kanaler så lavt at de kunne tælles på en hånd. Det var indtil man påbegyndte udsendelse via de såkaldte
kommunikationssatellitter. Det var dengang hybridnettet var helt i sin vorden,
og hvor det nuværende TDC med
næb og kløer forsvarede sin ret til at
være de eneste som måtte retransmittere tv-signaler modtaget via satellit. De private aktører kæmpede dengang en indædt kamp for at bekæmpe
dette monopol, som blev ophævet
omkring 1987-88. I efteråret 1988 blev
den første Astra satellit opsendt. Herfra blev der udsendt 16 tv-kanaler. Det
helt nye var, at man kunne nøjes med
en parabol på kun 60 cm i diameter,
hvilket var helt uhørt på det tidspunkt.
Derefter gik det stærkt, og der blev
flere og flere kanaler og satellitter.
Engang i 1995-96 kom de første
satellitkanaler, som blev udsendt digitalt. Og hvorfor gjorde de nu det?
Det var fordi, man ved hjælp af den
digitale teknik kunne overføre 7-8
kanaler i perfekt kvalitet på helt den
samme kanalplads som en analog
kanal. Som bekendt koster det store
summer at opsende en tv-satellit, så
man kunne spare rigtig meget ved at
overgå til digital udsendelse. Dette
har man gjort gradvist i de sidste man-

?

Af Peter Olsen

ge år, så nu er der ganske få programmer som udsendes analogt via satellit.
Ovenstående gælder også for det
sendenet, som i rigtig mange år har
udsendt de jordbaserede kanaler, vi
alle har været vant til. Rent faktisk
er både DR og TV 2 i de sidste par
år blevet udsendt digitalt, parallelt
med de analoge udsendelser. Dette
er mere eller mindre blevet forbigået
i offentligheden indtil nu, hvor det er
meldt ud, at de analoge udsendelser
stopper pr. 31.10.09.
Du og alle andre, som modtager signaler fra en fællesantenne som GAL
eller en kabeludbyder, vil overhovedet
ikke opdage, at man stopper med at
sende analogt. At man overgår til digital transmission på det terristriske
net ( terra, = jord, deraf ordet DVB-T,
modsat DVB-C, hvor C'et står for
CABLE, som er den digitale standard
man bruger via en fællesantenne),
skyldes at man har mulighed for, at
udsende en del flere kanaler på samme frekvensplads. Dernæst opnås
præcis samme billedkvalitet, som da
signalet forlod studiet, hvilket er et
meget stort fremskridt. Det er en af
de store fordele, der er ved digitalt tv.
Men husk, at GAL stadig i en lang
periode fremover vil udsende kanalerne analogt!

– hvad gør jeg
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

KLIP UD OG GEM!

klip her

Postboks 174, 5100 Odense C

... ELLER

hent kupon e n
til pakkesk i f t p å
www.glent e n . d k .
Du kan skifte pakke
med 1 mdr. v a r s e l
op til et kv a r t a l .

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

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

Carsten og Lars i bestyrelsen

Carsten Jørgensen kommer med en viden og ledelsesmæssig
baggrund fra pengeinstitutsektoren. Han har siddet i Nordeas
fynske regionsledelse igennem 18 år med det primære ansvar
for betjeningen og rådgivningen af de fynske privatkunder.
Han gik på pension i efteråret 2007.
Carsten er formand for Søndermarkens Grundejer- og
Antenneforening i det nordvestlige Odense og har dermed
i de seneste år siddet i GAL's repræsentantskab.
Opgaven i bestyrelsen er at være sparringspartner for den daglige ledelse
og deltage i udviklingsprocesserne med den finansielle og økonomiske
planlægning og de organisatoriske tiltag, som foreningen er i færd med.
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I fritiden har Carsten spillet fodbold i Boldklubben 1913 siden barndommen og er fortsat aktiv på boldbanen på de ældste hold i
Oldboysafdelingen. I de senere år har han
fået interesse for akvarelmaling og modtager undervisning på Det Ny Kunstakademi.

Lars Mott har en baggrund inden for økonomi, som rækker tilbage til 1984, hvor Lars startede i Danske Bank.
Han bevægede sig væk fra bank-sektoren i 2002, hvor
han startede med leasingfinansiering af erhvervslivets
behov for anskaffelse af maskiner, biler og andet udstyr.
Foreningsarbejde har også i mange år været under huden på Lars, som i
en lang årrække har været foreningskasserer i Odense Gymnastik Forening, Faldskærmsklubben Center Jump, og nu i Glentevejs Antennelaug.

Lars Mott

Lars bruger den resterende del af sin fritid på sin bedre halvdel Kirsten, spiller
en del golf og springer i faldskærm – oftest med et par kameraer på hjelmen,
hvor han filmer tandemspring i luften over Odense Lufthavn.

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

Af Steen Nicolaisen

Knas med den digitale kvalitet?
En forudsætning for problemfri
modtagelse er gode kabler og stik ...
Antennekablet fra vægstikket til boksen eller tv'et bør være et dobbeltskærmet
kabel med ferritkerne. En evt. forstærker og fordelere bør også være skærmede.
I al fald, hvis der er problemer, med signalerne. Er tingene ikke skærmede hele
vejen igennem, kan der på det digitale være "hakken" eller pixeleringer/små
firkanter på nogle af programmerne. (Altså ikke på alle programmerne.)

Knas med den digitale kvalitet?

Det analoge signal kan have striber eller bølger, hvis kablerne ikke er skærmede
(HF-tætte.) Striber og/eller bølger kommer ikke ude fra vejen, men bliver tilført i
boligen. Hvis tv eller boksen har udslag for signalstyrke og kvalitet, bør begge
disse være over 60% (min. over 50%) Om den viser 60% eller 100% giver ingen
kvalitetsforskel. Er der sne på det analoge signal på Eurosport 1 eller Disneykanalerne, kan signalet være for svagt. Det påvirker for det meste ikke den
digitale modtagelse.
Er der problemer med de digitale signaler, prøv det første stik i boligen. Prøv at
køre uden om evt. DVD eller video. Prøv at køre uden om en InternetBackPack
på vægstikket. Kør direkte fra vægstik til tv eller boks.

Kabler bør IKKE være med
dette stik med plastickappe,
der kan tages af. Disse stik
bør udskiftes, eller kablet.

Prøv, at køre udenom en evt. forstærker, eller juster den, så den ikke forstærker
for meget. Det er også set, at en fordeler har været en dårlig/billig type. Prøv
at køre uden om den. En evt. forstærker bør være med "TILT." Den koster over
400.- ikke 69.-

Der skal bruges et færdigt
antennekabel, som er HFtæt, eller "Gør det selv"
løse F-stik, med adapter.

Noter om Det Digitale Spejl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indstil i menuerne, at Audio skal være Dansk. Og indstil undertekster til at være: DVB Dansk.
På fjernbetjeningen er der tit en Audio eller Undertekstmenuknap, eller de farvede knapper kan vælge det. Ønsker
du kanalerne i bestemt rækkefølge, skal du anvende Favoritindstillinger i menuen. Opdaterer vi det digitale system,
og det gør vi nu og da, vil Favoritindstillingerne skulle indstilles igen. Desværre. Er uret ikke rigtigt, kan du stille det i
menusystemet. Indstil til f.eks. GMT+2 om sommeren og GMT+1 om vinteren.
Er der kanaler, der har været sorte i længere tid, kan du søge dem igen. Tit er det en god idé at slette alle indstillinger
først. (Factory Reset / Nulstilling). Evt. tidligere Favoritindstillinger vil blive slettet. Se her, eller få din tv-leverandør til at
vise dig, og skriv det ned, hvordan du indstiller dit tv eller boks - digitalt. Det får du brug for, nu og da.
Se Infokanalen. Den er der altid analogt på frekvensen 224 MHz.
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supertilbud!
Digital DVB-C boks til Det Digitale Spejl,
kr. 250,- (Normalpris, kr. 890,-)

Det Digitale Spejl er en kopi af de programmer, du har i forvejen og
mere til, og i maksimal digital kvalitet.
Boksen er utrolig nem og enkel at sætte op, og giver fremragende
digitale billeder + flere programmer, der ikke er i det analoge udbud.
F.eks. Canal 9 på prøve til 31/12, DR Update (Nyheder) og 3 nye DR
programmer pr. 1/11. I pakke 4 desuden Dantoto og Skandinavia.
Sådan en boks burde være standard på ethvert tv, som ikke
har DVB-C. Nu er boksen så billig, at alle tv kan få en.
Kig forbi i åbningstiden, og køb en Digiality C-2001 DVB-C MPEG2 SD
boks med hjem og få mere tv og flottere billeder. Røverkøb, kun kr. 250,-

P. s

Ønsker du a la carte / tilkøbsprogrammer som f.eks. Canal+,
TV1000 og snart Viasat Golf, skal du have en Enigma boks, til kr. 890,Denne boks til 890,- kan også anvendes til TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 NEWS
og TV 2 Film som supplement til pakke 1.
En MPEG4 boks til HD kanaler forventer vi at introducere til næste forår.

OPSLAGS TAVLEN
Bestyrelsen 2009
Pakkeskift kan foretages
via glenten.dk
Søren

Carsten

Bjørn

Lars

Henrik

Hans -Jørn

Carsten Jørgensen / Søren Skaarup/
Bjørn Holm / Lars Mott /
Henrik Kirkegaard /
Hans-J. Pallesen / Thomas Szücs
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fax: 6612 1524
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info@gal-odense.d

Thomas

Vidste du, at GAL er en helt selvstændig
antenneforening. Canal Digital er blot vores
servicepartner og Internetudbyder
på en stor del af anlægget.
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Du kan modtage 55 digiglenten.dk tale SD kanaler gratis via
vores digitale spejl
Husk! Du behøver ikke som medlem at foretage dig
noget i forbindelse med det analoge tv signal, som lukkes den 31/10

TV i pose og sæk

TV prissammenligning

Glentevejs Antennelaug

September 2009
TV pakke 1

Er du interesseret i at se tv?
Lidt eller meget? - Uanset hvad, så er du
medlem af den rigtige antenneforening.
Her får du både i pose og sæk, og den
billigste pris.

DR1
DR2
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen

Det er altid spændende, at sammenligne
priser, for at se om man betaler det rigtige.
Her har vi samlet nogle aktuelle tilbud, pr.
september 2009.

tv priser, sep 2009

Her klarer vi os bedst til prisen, på alle
områder. Vi har sammenlignet med nogle
alternativer til vores udbud. Priserne bærer tydeligt præg af vi ikke er kommercielle
og skraber midler ind til nogle aktionærer.
Det gælder uanset om du har et eller flere
fjernsyn. Forskellen bliver endnu større,
hvis du vil se på flere tv i husstanden.
F.eks. hvis du bl.a. vil se TV3 på 3 TV kan
du få det hos Glentevejs Antennelaug for
kr. 140,- pr. md. hos TDC via telefonlinien
vil det koste kr. 920,- pr. md. Et søgt eksempel? - Måske, men TV3 og TV3+ er
de mest populære programmer, som 75%
sætter kryds ved. Ved Boxer, via egen
antenne, er den valgmulighed, slet ikke
tilgængelig.
Ønsker du at se umanerligt meget tv på
flere fjernsyn, har vi pakke 4 til kr. 324,pr. md. Her er de fleste interessante programmer med, herudover også i digital
kvalitet, og yder mere med en stor bunke
HD kanaler.
Skræmmekampagner - igen
Tidligere på året var forbrugerrådet og
mange forbrugerprogrammer i tv oppe at
køre over de skræmmekampagner YouSee, Viasat og Canal Digital udsendte. De
undskyldte lidt og ville se på det igen. Nu
hvor Boxers éntre d. 1/11 nærmer sig, bliver tingene lidt febrilske igen. TDC udsender f.eks. pt. et brev til Kabel tv medlemmer, at det analoge signal bliver slukket
d. 31. okt., så hermed har de et godt tilbud.
Og det er jo ikke rigtigt at medlemmets
analoge signal forsvinder. Spørgsmålet er
så, om tilbuddet er godt for forbrugeren
eller sælgeren?

TV pakke 2
DR1
DR2
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland

Tilkøbsmuligheder…
Gælder for alle pakker:
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 2 Film
TV 2 NEWS
Canal+ 5 filmkanler
Canal+ 2 Sportskanaler
Viasat Golf
TV 1000 filmkanler
Tyrkisk Sprogpakke
Arabisk Sprogpakke
Europæisk Sprogpakke
Hustler TV 24/7

Digitalt i TV pakke 1
DR HD
Silver HD
Rush HD
Kanal 7 HD
DR1
DR2
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen

Digitalt i TV pakke 2
DR HD
Silver HD
Rush HD
Kanal 7 HD
DR1
DR2
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland

Boxer TV
Bokser har "valgfrie kanaler". Blot ikke
Kanal 4, Kanal 5 og 6'eren. TV3 og TV3+
er slet ikke med i listen. Disse kanaler er
ellers i top 10 listen, som folk ønsker at se.

TV pakke 3
DR1
DR2
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
TV 2 Film
Discovery Science
Discovery Travel
Discovery World
Animal Planet
National Geogr. / CNBC
Viasat History
Nature/Crime/Playboy
Viasat Explorer/Spice
MTV, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Cartoon / TCM, Film
Sverige 1
3 Sat, Tyskland
SAT 1, Tyskland
Pro 7, Tyskland
TV5 Europe, Fransk
TVE, Spanien
RAI Uno, Italien

Digitalt i TV pakke 3
DR HD
Silver HD
Rush HD
Kanal 7 HD
DR1
DR2
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
TV 2 Film
Discovery Science
Discovery Travel
Discovery World
Animal Planet
National Geogr. / CNBC
Viasat History
Nature/Crime/Playboy
Viasat Explorer/Spice
MTV, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Cartoon / TCM, Film
Sverige 1
3 Sat, Tyskland
SAT 1, Tyskland
Pro 7, Tyskland
TV5 Europe, Fransk
TVE, Spanien
RAI Uno, Italien
TV 2 Film HD
Eurosport HD prøve
Astra Promo HD

Glentevejen
Vi er stolte af, at vise disse prissammenligninger frem, og kalder derfor vores tilbud - "Tv i både pose og sæk" og til den
billigste pris.
Sikkert det bedste tv tilbud i Danmark.
Steen Nicolaisen
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Kr. pr. md.

1 TV:
2 TV:
3 TV:

82.82.82.-

TV pakke 4
DR1
DR2
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
TV 2 Film
Discovery Science
Discovery Travel
Discovery World
Animal Planet
National Geogr. / CNBC
Viasat History
Nature/Crime/Playboy
Viasat Explorer/Spice
MTV, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Cartoon / TCM, Film
Sverige 1
3 Sat, Tyskland
SAT 1, Tyskland
Pro 7, Tyskland
TV5 Europe, Fransk
TVE, Spanien
RAI Uno, Italien
TV 2 NEWS
TV 2 Sport
DK4
Disney Channel
Disney Playhouse
Toon Disney
CNN
BBC Entertainment
VH1 DK Musik

Digitalt i TV pakke 4
DR HD
Silver HD
Rush HD
Kanal 7 HD
DR1
DR2
DR Update, Nyheder
DR Synstolkning
DR Ramasjang, for børn
DR Historiekanal
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Prøvekanal 1
Infokanalen
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Discovery
NRK1, Norge
ARD, Tyskland
RTL, Tyskland
NDR Tyskland
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
TV 2 Film
Discovery Science
Discovery Travel
Discovery World
Animal Planet
National Geogr. / CNBC
Viasat History
Nature/Crime/Playboy
Viasat Explorer/Spice
MTV, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Cartoon / TCM, Film
Sverige 1
3 Sat, Tyskland
SAT 1, Tyskland
Pro 7, Tyskland
TV5 Europe, Fransk
TVE, Spanien
RAI Uno, Italien
TV 2 Film HD
Eurosport HD prøve
Astra Promo HD
Kanal 5 HD
Anixe HD
TV 2 NEWS
TV 2 Sport
DK4
Disney Channel
Disney Playhouse
Toon Disney
CNN
BBC Entertainment
VH1 DK Musik
Skandinavia, DK
Dantoto, Hestesport

Kr. pr. md.

Kr. pr. md.

Kr. pr. md.

140.140.140.-

234.234.234.-

324.324.324.-

Digital forudsætning TV m. DVB-C eller boks 250.Programmer fremhævet i FED er betalingsprogrammer
HD kræver DVB-C MPEG4 TV eller boks
Flere analoge TV uden meromkostninger.
Flere TV digitalt kræver DVB-C boks eller TV

HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Er naboens græs grønnere?
TDC TV
HomeTrio Basic

Digitalt

HomeTrio

Digitalt

Boxer
HomeTrio + Viasat

Digitalt

Digitalt
DR HD
DR1
DR2
DR Update
DR Synstolkning
DR Ramasjang
DR Historiekanal
ARD
TV2 Norge
TV4 Sverige
TV 2 Danmark
TV 2 Film
TV 2 Charlie
Kanal 4
Kanal 5

Mix

Digitalt
DR HD
DR1
DR2
DR Update
DR Synstolkning
DR Ramasjang
DR Historiekanal
ARD
TV2 Norge
TV4 Sverige
TV 2 Danmark
TV 2 Film
TV 2 Charlie
Kanal 4
Kanal 5
TV 2 Zulu
TV 2 NEWS
6'eren
Disney Channel
Kanal 9
Discovery
MTV
CNN

Max

Digitalt
DR HD
DR1
DR2
DR Update
DR Synstolkning
DR Ramasjang
DR Historiekanal
ARD
TV2 Norge
TV4 Sverige
TV 2 Danmark
TV 2 Film
TV 2 Charlie
Kanal 4
Kanal 5
TV 2 Zulu
TV 2 NEWS
6'eren
Disney Channel
Kanal 10
Discovery
MTV
CNN
TV 2 Sport
Animal Planet
VHR
Disney XD
Cartoon Network
The Voice
Travel Channel
History Channel
Nickelodeon
BNB
Discovery Science
Star!
Disc./Travel/Livn.

DR1
DR2
DR Update, Nyheder
svt1
svt2
ARD
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Infokanalen

DR1
DR2
DR Update, Nyheder
svt1
svt2
ARD
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Infokanalen
The Voice
MTV
Disney Channel
Eurosport
Nickelodeon
TV 2 Film
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Kanal 4
Kanal 5
Discovery
VH1
Cartoon Network
Animal Plannet
CNN

Kr. pr. md.

Kr. pr. md.

Kr. pr. md.

Kr. Md.

Kr. Md.

Kr. Md.

515.574.633.-

802.861.920.-

154.263.373.-

244.398.553.-

304.488.673.-

1 TV:
2 TV:
3 TV:

365.425.484.-

4 Mbit intrnet medfølger
til TV overførslen
Telefoni abb. medfølger
Incl. Boks 399.- pr. halvår
Xtra oprettelse 480.-/495.-

Op til 10 Mbit intrnet
medf. til TV overførslen
Telefoni abb. medfølger
Incl. Boks 399.- pr. halvår
Kr. 59.-/md. HDTV 79.-/md.

DR1
DR2
DR Update, Nyheder
svt1
svt2
ARD
TV 2 Danmark
6'eren / Lokal TV
TV3 Puls
TV4, Sverige
TV2, Norge
ZDF, Tyskland
Infokanalen
The Voice
MTV
Disney Channel
Eurosport
Nickelodeon
TV 2 Film
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
Kanal 4
Kanal 5
Discovery
VH1
Cartoon Network
Animal Plannet
CNN
TV3
TV3+
Nat. Geo./CNBC
TV1000
TV1000 +1
TV1000 Classic
TV1000 Nordic
TV1000 Family
TV1000 Action
TV 2 NEWS
TV 2 Sport
Nature/Crime/Playboy
History

Mini

Op til 10 Mbit intrnet
medf. til TV overførslen
Telefoni abb. medfølger
Incl. Boks 399.- pr. halvår

Evt. CA-modul eller xtra boks pr. TV, kr. 0 - 1500.Kun 1 HD tilgængelig.
TV3, TV3+ og TV3 Puls kan ikke vælges i nogle af pakkerne.
Internet via Boxer ikke mulig. Eurosport 1+2 ikke mulig.
Flere TV ikke mulig, uden meromkostninger
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Det digitale spejl,
Af Peter Olsen

en pengemaskine
- for nogen

I de seneste par år er fladskærme blevet mere end enerådende. I de fleste tilfælde, hvor man har købt sådan en,
har man fundet ud af, at billedet på det gamle billedrørs-tv
faktisk var ret meget bedre. Her har de store programudbydere fundet ud af, at lukrere på at fladskærme i de allerfleste
tilfælde slet ikke står mål med de konventionelle tv-apparater. Ikke fordi de nye fladskærme på nogen måde er dårlige,
men fordi den nye teknologi fra starten er digital og faktisk
ikke beregnet til analog gengivelse. Teknologien har som
bekendt været udbredt i mange år indenfor PC-skærme.
Nu er det sådan, at de fleste tv-kanaler i mere end 10
år har udsendt programmerne digitalt via satellitterne. Den
eneste grund til dette er, at man ved hjælp af den digitale
teknik kan udsende 7-8 programmer på den samme plads
på satellitten, som det ét gammeldags analogt program fylder. Derfor er der som sådan ikke noget nyt i at udsende
programmerne digitalt. Der har bare ikke været marked eller
mulighed for det før nu. På hovedstationen bliver der lavet
en omsætning fra det digitale signal til analogt. Dette for at
tilgodese de gammeldags billedrørs-tv, som nok skal overleve nogle år endnu.

Men som man kan forstå, er der ikke noget mystisk eller nyt
i digital tv. Man kan jo blot videreføre det signal man modtager fra satellitten eller tv-senderen på jorden helt uberørt
af div. indflydelse fra antenneanlægget. Det er netop det,
vi har gjort i et par års tid efterhånden. GAL var den første
antenneforening i landet som udsendte og udsender alle
tv-programmer digitalt uden merpris. Alle de kommercielle
programleverandører i landet tager sig indtil nu betalt for
denne ydelse. I den sammenhæng har vi været helt unikke,
da vi udsender signalerne helt ukodet og uden halvårlig
kortopdateringsafgift, som har været en væsentlig del af
indtægten hos de kommercielle selskaber. Hos os skal du
blot købe en fladskærm med DVB-C tuner og MPEG-4, så
er du rigtig godt kørende. Har dit tv MPEG-4 kan du også
se de programmer, vi udsender i HD. I øjeblikket er der ikke
så mange, men indenfor kort tid skal der nok komme en
del. Selv DR kommer med en HD-kanal til november. GAL
vil i fremtiden, modsat de kommercielle selskaber, udsende
også HD-kanalerne gratis.

ØSTPARKEN ER KOMMET MED PÅ VOGNEN
Fredag den 28. august blev Østparken Antennelaug i Fraugde tilkoblet GAL´s hovedstation via en
fiberforbindelse. Hermed har de 250 medlemmer i Østparken fået adgang til de samme programmer
og ydelser som GAL's medlemmer.
Baggrunden var at foreningen på en generalforsamling i oktober 2008 havde indkaldt repræsentanter fra GAL
og Canal Digital. Medlemmerne skulle vælge enten Canal Digitals Family Mix eller lade sig koble på GAL's
hovedstation. GAL's tilbud om signalforsyning blev valgt med helt overvejende majoritet. At man først blev tilkoblet i august i år skyltes, at anlægget først skulle udbygges og moderniseres. Samtidig med signalforsyning,
udbyder GAL også Internet til foreningens medlemmer. Dette har været en stor succes fra starten.
Foruden Østparken leverer GAL signaler til en mængde andre mindre antennelaug i Odense og omegn.
Heriblandt A70 i Bolbro, Bellinge Antennelaug og Juulagergård.
Ved at hægte sig på ”storebror” undgår de små foreninger med begrænset økonomi at skulle investere i hver
sin kostbare hovedstation, hvilket i den brydningstid vi er i, med gradvis overgang til digitalt tv er til bedste for
alle parter. Her har de små foreninger svært ved at følge med. Her er GAL helt i front i den teknologiske udvikling. Som den eneste forening i landet udsender vi nu ca. 10 programmer i HD-kvalitet uden ekstrabetaling.

34

GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug 2/2009

1
2
0

Nye tv-kanaler er som hashklumper
Bestyrelsen er betænkelig ved de mange nye kanaler,
som bliver udbudt på prøve, for senere at koste kassen.
TV-sport: Det er ikke alle, der umiddelbart kan komme til
at se den nye “sportskanal” Canal 9. Her hos Glentevejs
Antennelaug kan medlemmer med digitalt fjernsyn eller
en digital tuner se kanalen resten af året. Vi har den som
prøvesignal allerede nu på det digitale spejl, og så kom
mer den som prøvekanal på det almindelige analoge net
i oktober og november.
Helst ville vi slet ikke udbyde Canal 9 på prøve, da så
danne dyre kanaler er stærkt vanedannende, og er med
til kun at øge prisen på tv-pakkerne.
Tv-udbyderne går og deler hashklumper ud, vil jeg sam
menligne det med, de tilbyder noget gratis, og når så folk
bliver afhængige, kommer betalingen bagefter. En hurtig
udregning med lommeregneren kommer frem til, at den
dyreste tv-pakke hos os vil stige med 568,- kroner. Ude
lukkende på grund af, at kanalerne TV 3 Puls, 6’eren og
Canal 9, som i øjeblikket er gratis, bliver betalingskana
ler. Hertil kommer prisstigningerne på de eksisterende
programmer. Mest TV3, TV3+, Kanal 4 og Kanal 5.

Af Steen Nicolaisen

Vi prøver at holde lidt igen med at udbyde prøvekanaler,
for det er ved at blive for meget af det gode. Priserne
er steget over 100 procent de sidste tre - fire år. Folk vil
se de kanaler de har fået præsenteret i løbet af året og
sætter kryds ved dem til afstemningen uden et tænke
nærmere over prisen. Den brokker man sig først over
bagefter. Den dyreste kanal er TV 2 sport, der koster 35,kroner om måneden plus moms (426,- pr. år) og generelt
set er sport det, der tynger mest i tv-budgetterne.
Sport er sindssygt dyrt. Men folk vil gerne se det og be
tale meget for det. Og det ved udbyderne godt. Fodbold
spillere bliver jo også dyrere og dyrere, så på den måde
kan man sige, at det hænger meget godt sammen.
- Og folk kommer da sikkert også til at sætte krydser
som vilde ved Canal 9, da de gerne vil se Superligaen, og
man tænker måske ikke over de 24.- kroner + moms om
måneden. Det er lidt fustrerende at kampene bliver vist
på 3-4 forskellige “Sportskanaler.” Man skal ikke blive
overrasket, hvis årskontingentet på den dyreste pakke
4 stiger fra 3.900,- til 5.000,- kroner inden for de næste
par år. Alt sammen afhængig af hvordan der bliver stemt
på stemmesedlen i dette blad. Udfyld venligst stemme
sedlen på midtersiden og siden før med eksempler på
pakkesammensætning.

