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Se mere på www.glenten.dk

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

// TV SERVICE

ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

// INTERNETABONNEMENT
// IP TELEFONI

Stofa, tlf.: 88 30 30 30:
www.stofa.dk

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

Ma-To 9-16, Fr 9-12
Hele ugen 8-23

NEDERGÅRDEN, BELLINGE, SØPARKEN, SØNDERMARKEN, A70 BOLBRO, KOLIBRI, TOMMERUP,
OAB AFD. 25 KILDEMOSEN, GYLDENHØJEN/GYLDENHUSVEJ OG OAB AFD. 1 KOCHSGADE,
ISGÅRDSVÆNGET SKIBHUSVEJ 266 - 284
// TV/INTERNETABONNEMENT Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk
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Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

// TV SERVICE

ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

Ma-To 9-16, Fr 9-12

// INTERNET SUPPORT

Glenten: 32 23 01 12:

Ma-To 17-20, Weekend 13-17

// IP TELEFONI

Evercall: 44 40 40 40:
service@evercall.dk

Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12

TARUP, ØSTPARKEN
// TV ABONNEMENT
// INTERNET
ABONNEMENT/TEKNIK

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

// TV SERVICE

Stofa, tlf.: 88 30 30 30

// INTERNET SUPPORT

Glenten, tlf.: 32 23 01 12:

Ma-To 17-20, Weekend 13-17

// IP TELEFONI

Evercall: 44 40 40 40:
service@evercall.dk

Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12

Hele ugen 8-23

JULAGERGÅRD ANTENNELAUG

ANSVARSHAVENDE:
SØREN SKAARUP
REDAKTION:
PETER OLSEN
BILLEDER:
WWW.COLOURBOX.DK
LAYOUT OG DTP:
5TUSSER.DK
TRYK:
FORMULA A/S
OPLAG:
28.000

// TV ABONNEMENT

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

// TV SERVICE

Tage Nielsen, tlf.: 66 15 02 58

// INTERNETABONNEMENT
// IP TELEFONI

Stofa, tlf.: 88 30 30 30

MUNKEBJERG PARK
// TV ABONNEMENT

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:

// TV SERVICE

ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

// INTERNET, IP TELEFONI

Waoo: 70 10 13 18:

*
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Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

Hele ugen 8-23

*

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12
Ma-To 9-16, Fr 9-12
Ma-To 9-17, Fr 10-16

Vagttelefon 82 10 02 87 er åben fredag fra kl. 16.00-23.00 samt weekend kl. 10.00-22.00
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

8. OKTOBER 2012

// TV ABONNEMENT

FORBEHOLD FOR TRYKFEJL TAGES. REDAKTIONEN ER SLUTTET DEN

HVOR BOR DU?

GLENTEN KONTAKTINFO

*

ODENSE GENEREL

Direktøren
har ordet ...
// AF LARS J. KNUDSEN

FRA ORD TIL HANDLING
- status for Glentens strategi -½ år efter den er vedtaget
Mange foreninger og virksomheder har i dag en strategi, som
en del af den samlede politik. Men én ting er at have en strategi. Noget andet er at omsætte den i praksis til handlinger. I det
efterfølgende, vil jeg forsøge at give et billede af hvordan det det
hidtidige forløb har været.
I det tidlige forår 2012, fremlagde bestyrelsen forslag til
Glentens strategi. Først for repræsentantskabet og derefter for
generalforsamlingen. Strategien blev vedtaget af generalforsamlingen som en del af bestyrelsens beretning, og den fastlægger Glentens strategiske mål.
De strategiske mål er betydningsløse og uden reelt indhold,
hvis de ikke følges op af handlinger, og det arbejde, der skal til
for at nå dem. Og en tidsplan for at nå dem. Status efter godt
½ års arbejde er, at planen følges, og vi er endda lidt forud.

// ANDRE ANTENNEFORENINGER
I forhold til andre antenneforeninger er hovedstartegien, at de,
der gerne vil tilsluttes Glenten oplever Glenten som en forening,
og professionel leverandør på alle leverancer, herunder tv,
radio, internet, telefoni, og andre produkter.
Vi gjort meget for at udbrede kendskabet til foreningen og
vores aktiviteter. Vi har sørget for at være synlige på diverse
arrangementer lokalt og på landsplan. Glenten har ofte været
omtalt i antenneforeningernes brancheorganisation FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), hvor vi har berettet om vores
synspunkter, de muligheder vi tilbyder, og hvad vi har opnået.
I foråret kontaktede vi direkte nogle antenneforeninger – alle
med mindst 1.800 medlemmer, for at fortælle om de mange
muligheder vi kan byde ind med.

// DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
Strategien har 4 indsatsområder: Medlemmerne, antenneanlægget, andre antenneforeninger og kontoret. For hver af indsatsområderne, er der lagt handlings- og tidsplaner.

// GLENTENS KONTOR
I forhold til Glentens kontor, er der egentlig 5 strategier. De vigtigste er, at medlemmerne oplever kontoret som åben, troværdig og let tilgængelig, at medlemmer oplever, at de får individuel
og god service, og at kontoret er forandringsparat og robust.
*"Lean-tankegang” er så småt ved at indfinde sig på kontoret,
og et af de gode eksempler er indførelse af en ny måde at sende
teknikerne ud på arbejdsopgaver. Der er indført et nyt og simpelt
system, så kontoret kan hele tiden følge, hvor teknikere befinder
sig i Odense, og kan bl.a. derfor håndtere en hastesag effektivt,
fordi det kan ses om teknikeren er i nærheden. Dette nye system
sikrer også, at der sker hurtig direkte fakturering ved teknikbesøg. Glentens teknikere udfylder på arbejdsstedet en faktura
elektronisk, som sendes elektronisk til administrationen. Så der
kan faktureres derfor samme dag, som arbejdet er udført.
Glenten er også så småt begyndt at antage en ”grøn profil”.
LED-pærer er monteret de steder i ejendommen, hvor det giver
mening (de steder, hvor lyset bruges mest). Der er monteret en
simpel lydbehandling af brugsvand, så forbruget af rengøringsmidler kan halveres, så afkalk- ning af vandhaner/kaffemaskiner
etc., og udskiftning af anoder i varmtvandsbeholdere er unødvendig. Der er foretaget gennemgang og ombygning af ejendommens varmeanlæg, så varmeforbruget minimeres.

// MEDLEMMERNE
I forhold til medlemmerne, er hovedstrategien, at medlemmerne oplever, at der er et mangfoldigt og innovativt produktudvalg
til konkurrencedygtige priser.
For denne del af strategien er der udarbejdet lister over eksterne leverandører, over produkter/ydelser, der kan leveres
nu og i fremtiden. Der er udarbejdet lister over konkurrenters
produkter og priser, og der arbejdes på, at produkt- og prissammenligningen bringes i det næste medlemsblad i marts 2013.
Der er udarbejdet lister over faglige og relevante messer, så
Glenten teknisk og produktmæssigt kan være med i forreste
række. Der mangler endnu 2 punkter for denne del af strategien. Det er til gengæld de 2 ”tungeste” punkter: Et billede af den
øjeblikkelige og den forventede markedssituation og en plan for
navigation heri.
// ANTENNEANLÆGGET
I forhold til antenneanlægget, er hovedstrategien, at det til
stadighed skal være opgraderet til nyeste teknologi, når det er
økonomisk, og teknisk forsvarligt.
For denne del af strategien, arbejdes der på at få digitaliseret de
tegninger, der er over anlægget. Der arbejdes med planer for udvidelser med fibre, gennemførelse af nødvendige renoveringsarbejder.

Glentens strategi findes i 2 versioner. En begrænset version, som findes på glenten.dk, og
den fulde version, som Glentens medlemmer kan rekvirere ved henvendelse til kontoret.
*”lean” er struktureret sund fornuft, der handler om at være medlemsorienteret, arbejde effektivt og skabe en forbedringskultur, hvor man
arbejder sammen på tværs i Glentens administration

GLENTENS BESTYRELSE PR. 7. MARTS 2012:
Formand: Søren Skaarup · Næstformand: Mette Jørgensen | Kasserer: Lars Mott | Sekretær: André Schneider
Bestyrelsesmedlemmer: Hans-Jørn Pallesen | Thomas Szücs | Carsten Jørgensen | Suppleanter: Carl Almind Knudsen
Jan
Ja Cort
Co t Hansen
a se | Intern revision: Niels
Niel Gertsen | Peter PætauRevision suppleant: Hans
Han Jensen | Carl Erik Christiansen
Chri tiansen
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LEDEREN
// DEN 1. JANUAR 2013
Kan blive en vigtig dato. 800 MHz båndet er blevet udliciteret som mobilt bredbånd, men lige nu ved vi ikke hvor
meget, det vil blive brugt straks fra den 1. januar. De seneste meldinger tyder på, at brugen af 800 MHz båndet vil
indføres gradvis.
Det er væsentligt for de medlemmer, der har pakke 4,
at de er særligt opmærksomme, da det mobile bredbånd
KAN forstyrre pakke 4, hvis installationen i hjemmet ikke
er i orden. Forstyrrelserne vil vise sig som pixelleringer
– små firkanter, der dukker op på skærmen eller som helt
sort skærm.
Pixelleringer forekommer allerede nu hos nogle medlemmer - indtil for nylig også hos formanden. Der var
hjemme hos os to årsager: 1. Den ene var forkert samling
af stikkene. Tv signalet, fordeler, kabler og stik var helt i orden, men altså ikke samlingen. Det var nok til at forstyrre.
Bedre samlinger hjalp på det ene fjernsyn, men ikke på
det andet. Det viste sig, at signalet var for godt (stærkt)
til fjernsynet, så en dæmper måtte isættes. Så virkede det
hele. Det er risikoen ved at købe billigt...
Ak, ja - nu har vi i Glenten brugt flere millioner kroner
på at skifte forstærkerne, så alle kan få et klart og tydeligt
billede på deres tv - og så står et to år gammelt fjernsyn af,
fordi signalet er FOR stærkt.
Forløbet kan være interessant at lære af, da det endnu
en gang viser, at der ikke skal ret meget til at forstyrre
et digitalt tv-signal. Når det mobile bredbånd så oveni
får indvirkning fra den 1. januar, er det værd at være
opmærksom på evt. problemer.
Det er umuligt at garantere, at en forstærker eller fordeler ude i nettet ikke går i stykker, men bortset fra disse meget sjældne tilfælde kan man roligt regne med, at problemet findes i hjemmet. Teknisk hjælp kan hentes på vores
hjemmeside. Ellers er man velkommen til at anmode om
hjælp via kontoret. Reglen er, at hvis foreningen er skyld
i fejlen er besøget gratis, men hvis årsagen findes i hjemmet, får man en regning på 375,- for besøget eksklusive
eventuelle materialer.
På vores hjemmeside – Glenten.dk - findes der en
udførlig fotoserie, som fortæller, hvordan kabler og stik skal samles for at undgå pixelleringer eller sort skærm.

»
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AUGUS

// DEN 1. APRIL 2013
Lukker Glenten for det analoge signal. Det vil ikke få
nogen betydning for langt de fleste medlemmer, men hvis
man ejer et gammelt tv uden indbygget boks (et billedrørsfjernsyn eller en ældre fladskærm), vil man ikke kunne
se tv fra den 1. april. Hvis der er en boks(digital tuner)
indbygget i fjernsynet, kan man allerede nu se digitalt tv.
Problemet kan løses ved at købe en ekstern boks til 150,-.
Den kan købes på kontoret i åbningstiden. Det kan selvfølgelig også blive anledning til at skifte til et nyt fjernsyn,
som - i lighed med boksen - giver både et bedre billede og
flere kanaler uden yderligere betaling.
Årsagen til lukningen er ganske enkelt pladsmangel i nettet. Et analogt signal fylder 7 gange mere end et digitalt
signal, og lige nu udsender vi både et analogt og et digitalt
signal af den samme tv-kanal gennem nettet.
De fem pakkevalg er en stor succes, men de fylder mere
end fx tre pakkevalg ville gøre. Det samme gælder muligheden for køb af enkeltkanaler og højere internethastigheder. Så selv om det kan genere nogle medlemmer, at
vi lukker for det analoge signal, er der ingen vej udenom.
ͬͬEd>dsͳ<E>Z
Tv-udbyderne hæver fortsat priserne – denne gang med op til
18% som den største. Det er Viasat, der står for den stigning.
Vi har i bestyrelsen i de senere år kunnet se, at når priserne stiger, vælger en del medlemmer en billigere pakke.
Da vi ser det som vores opgave at skaffe bedst muligt tv
til den billigste pris, ændrer bestyrelsen denne gang taktik: Hidtil har vi ønsket flest mulige kanaler, men denne
gang vil vi forelægge generalforsamlingen et forslag om
at fjerne nogle kanaler fra pakkerne. Vi har i dag kanaler,
som rent statistisk højst ses af 12 medlemmer i gennemsnit i løbet af et kvartal. Forslaget går på, at disse kanaler
fremover kan købes af det enkelte medlem som kodet
kanal til en ganske vist højere pris, hvis udbyderne vil.
Ellers foreslås de fjernet.
Vi er midt i forhandlingerne om næste år tv-kiggeri.
Målet er naturligvis at opnå de bedste priser. Det kan
betyde, at bestyrelsen til februar også vil foreslå, at også
en eller flere kanaler, som har et lidt større seertal, udgår
eller flyttes til en anden pakke. Der er forskel på, hvor indstillet udbyderne er på at give rabat på deres listepriser,
selv om Glenten er Danmarks største uafhængige antenneforening. Det er derfor nogle af disse kanaler, vi i bestyrelsen har kig på.

»
»

T 2012

Bestyrelsen har også sagt nej til den nye sportskanal,
der hedder Canal 8. Kanalen er samlet af udsendelser
fra Cmore (tidligere Canal +) og en superligakamp. Det
mener man, skal koste ca. 160,- ekstra om året. Tilfredsheden med udbyderen er ikke særlig stor, da superligakampen hidtil har ligget på Canal 9. Det vil sige, at man
har forringet en vare, vi allerede har købt og betalt. Det
har så heller ikke givet anledning til at sænke prisen på
Canal 9, nu hvor den kun sender én superligakamp.
Spørgsmålene blev forelagt repræsentantskabet på et
møde i august, hvor man gav opbakning til eventuelt at
flytte eller fjerne nogle kanaler.
// KONTINGENTET
Bestyrelsen gennemgår til stadighed budgetter og udgifter og har fokus på udgifterne. Dette - og samarbejdet
med andre antenneforeninger - giver mulighed for, at
bestyrelsen igen vil foreslå en kontingentnedsættelse på
den næste generalforsamling.

// AF SØREN
SKAARUP

// INTERNETTET
Overflytningen af internet fra
Canal Digital til Stofa gav store problemer for 3.500 af de 8.000 brugere. Stofa
magtede ikke opgaven tilfredsstillende forstået på den måde, at man reagerede for langsomt
og for uprofessionelt. Der var Stofa-ansatte på telefonen,
som ikke havde et tilstrækkeligt kendskab til problemerne.
Mange medlemmer blev helt forkert henvist til Glenten.
De ansatte på vores eget kontor hjælper gerne, når de
får en henvendelse, men i en periode blev kontoret presset mere end godt er, da vi ikke var forberedt på, at Stofa
ikke magtede opgaven tilstrækkeligt godt.
Grundlæggende har Glenten intet at gøre med den del
af internettet, som Stofa har brugsretten til indtil 1. januar
2017, men når et medlem føler, at det ikke er muligt at
trænge igennem hos den ansvarlige – her Stofa - så hjælper kontoret gerne så meget, de kan.
Heldigvis kan vi nu konstatere, at Stofa har fået løst
problemerne, så medlemmerne nu får et godt og stabilt
produkt. Bestyrelsen har tidligere anbefalet, at medlemmerne medtager Stofa i overvejelserne, når man skal vælge
internetudbyder. Det kan bestyrelsen så – igen – gøre.
Stofa har en lille 3/512 Mb forbindelse til 129,-. Den
hastighed vil være tilstrækkelig for de fleste.

"Heldigvis kan vi nu konstatere, at
Stofa har fået løst problemerne,
så medlemmerne nu får et godt og
stabilt produkt."
Vi bakker i bestyrelsen op bag Stofas internet, fordi det
er en fordel for os selv, at så mange som muligt af vores
medlemmer køber internet hos Stofa, når vi den 1. januar
2017 selv overtager internettet. Det vil lette overgangen,
at flest muligt køber internet hos Stofa. Potentialet for antallet af internetbrugere i nettet er ca. 17.000. Lige nu er
der under 11.000, medlemmer tilkoblet hos Stofa og hos
os selv. Hvis de resterende 5.000 gerne vil modtage internet fra Glenten den 1. januar 2017, får vi et kapacitetsproblem på kontoret.

// FORTSÆTTER PÅ SIDE 8
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Der er samtidigt indgået en aftale med Stofa om, at hardwaren til internettet placeres i vores hovedstation. Det vil
også lette overgangen.
// KAMP OM MARKEDET
Tv-kanaler, Web-tv, film og meget andet godt er områder,
hvor der er rigtig mange penge på spil, og som mange
gerne vil have del i. Det kan være endog meget vanskeligt
at følge med i, men grundlæggende kan markedet deles
op i to:
1. Den ene del er Web-tv, som modtages via en PC eller
de nyeste SMART-TV. Den del har Glenten ikke noget med
at gøre, idet signalerne modtages direkte af det enkelte
medlem, som også betaler direkte til udbyderen. Ingen
danske tv-kanaler er indtil nu med her.
2. De tjenester, der kræver en boks, og som ses på tv’et.
Her kommer foreningen ind i billedet. Det er fx Stofa og
YouSee’s film og "Start Forfra-tjenesten". I bestyrelsen følger vi markedet, men har valgt indtil nu ikke at gå i det, da
vi mener, at den teknik vil blive overhalet af nye teknikker.
Hos disse to udbydere ville det også kræve, at vi indfører
deres specielle teknik og dermed bliver låst til firmaet.
Nye tjenester er forbundet med større investeringer, så
vi vil være sikre på, at de der evt. bliver indført i Glenten,
også er langtidsholdbare.
Teknisk vil særtjenester med en boks også ske gennem
internettet, så det, Glenten evt. indfører, vil indtil 2017 kun
være for de medlemmer, der modtager internet fra Glenten.
DR1 og TV2 arbejder i øjeblikket med mulighederne for
særlige tjenester, ligesom Viasat har deres ViaPlay. Her
vil der givet blive muligheder for vores forening. Under
alle omstændigheder vil også disse tjenester kræve store
investeringer for Glenten at indføre, så det er vigtigt, at vi også
på dette område er sikre på, at det, vi går ind i, også er holdbart.

SÆT

// VEDTÆGTSÆNDRINGER
Bestyrelsen vil på den næste generalforsamling foreslå,
at vedtægterne ændres, så der fremover ikke bliver sendt
indkaldelse ud til hvert enkelt medlem, da det koster op
mod 200.000 kr. at udsende kortet. Forslaget stilles med
opbakning fra repræsentantskabet.
I stedet vil det tydeligt fremgå af efterårsnummeret af
bladet, hvornår generalforsamlingen afholdes. Bladet
sendes jo til alle medlemmer og kan derfor erstatte kortet.
Det vil også blive annonceret i pressen, på hjemmesiden
og på infokanalen, så alle stadig har mulighed for at vide,
hvornår generalforsamlingen finder sted.
// FREMOVER
Vi vil i bestyrelsen fortsat kæmpe for, at tv-priserne ikke
løber løbsk, men nogle udbydere har indtil nu valgt at
byde en hvilken som helst pris, når fx håndbold eller
fodbold udbydes i licitation ud fra en betragtning om, at
antenneforeningerne nok skal betale. Det er den tankegang Glenten og andre foreninger vil tage et opgør med.
Vi tror ikke på, at seerne vil og kan betale prisen uanset,
hvor høj den bliver. Jævnfør det faktum, at mange vælger
en billigere pakke, når prisstigninger bliver for voldsomme, mener vi i bestyrelsen, at kampen mod for voldsomme priser er værd at kæmpe. Det kan så medføre, at vi må
undvære kanaler eller, at de flyttes til en anden pakke. Det
håber vi i bestyrelsen, at medlemmerne vil bakke op om.
Nogle aktører i markedet mener, at antenneforeningerne en dag bliver overflødige. Det tror vi ikke i bestyrelsen,
så vi arbejder fortsat på, at vores medlemmer kan få billigst muligt tv og internet, men at der vil ske meget indenfor området de næste tre til fem år, er der ingen tvivl om.

X I KALENDEREN

ORDINÆR
GENERALFORSA
MLING 2013

Den ordinære g
eneralforsamlin
g 2013 afvikles:
Torsdag, den 21
. fe
Radisson Blu H.Cbruar 2013, kl. 19.00
. Ande
Claus Bergs Gad rsen Hotel
e
5000 Odense C 7
.
Dagsorden udse
ndes
med vedtægtern i overensstemmelse
e i uge 4/2013.
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FÅ LYNHURTIGT
BILLIGT BREDBÅND
FRA STOFA

Ingen
binding

Med Stofa Bredbånd får du ikke
bare en hurtig og stabil forbindelse.
Stofas trådløse bredbånd giver dig
også friheden til at surfe og tjekke
mails i alle rum.

Oprettelse

Okr.

DU BESTEMMER SELV FARTEN helt op til 112/12 Mbit.

3/0,512

15/2

30/3

50/5

112/12

BREDBÅND
3/0,512 Mbit

BREDBÅND
15/2 Mbit

BREDBÅND
30/3 Mbit

BREDBÅND
50/5 Mbit

BREDBÅND
112/12 Mbit

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

129

199

277

kr./md.*

366

kr./md.*

444

Første md. inkl. fragt 228 kr.

Første md. inkl. fragt 298 kr.

Første md. inkl. fragt 376 kr.

Første md. inkl. fragt 465 kr.

Første md. inkl. fragt 543 kr.

kr./md.**
*

kr./md.*

kr./md.*

Gælder medlemmer af Glentevejs Antennelaug. Oprettelse 0 kr., prisen forudsætter tilmelding til betalingsservice.
Hvis du er ny kunde og skal have et modem tilsendt, påregnes der 99 kr. i forsendelse. Ingen binding idet abonnementet til
enhver tid kan opsiges med en måneds varsel. Hastigheden afh ænger af belastningen på anlægget. Se stofa.dk/bredbånd.

** Trådløs kræver ekstra betaling.

Bestil dit nye hurtige bredbånd på 88 30 30 30
Eller læs mere om dine mange muligheder på stofa.dk
ORIENTERING fra din forening 2/2012
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HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN ?
I 2008 overgik Antenneforeningen Kolibri, beliggende i
Snestrup, helt til Glentevejs Antennelaug (Glenten).
Fra 2002 havde vi fået signal og adgang til Internet fra
Glenten, så Kolibri fulgte da med i den tekniske udvikling.
Men det var klart for bestyrelsen at vi næppe kunne blive
ved med at forsyne medlemmerne med de muligheder de
ønskede, og som de havde et berettiget medlemskrav på.
Inden overgangen blev besluttet havde vi haft en "samtale" med Kolibris medlemmer, og det sluttede med en
afstemning blandt alle medlemmerne. Medlemmerne
stemte ja til at overgå til Glenten.
Gennem mine 24 år som formand for bestyrelsen for
Kolibri, har jeg mødt mange andre bestyrelsesmedlemmer.
Jeg har mødt dem ved møder og på udstillinger i regi af
FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), og jeg har mødt
dem ved møder i FDAs fynske afdeling. Og naturligvis også
i mere private sammenhænge.

Men en lille orm gnaver - tænker antenneforeningernes
bestyrelser nu mest på deres egne interesser og sjove
arbejde, så de har tilbøjelighed til at "glemme" og tilsidesætte medlemmernes interesser?
Det er karakteristisk antenneforeningens bestyrelse som
sidder inde med oplysningerne om udviklingen og de tekniske muligheder. Og det er vist også karakteristisk, at det
er bestyrelserne der alene tolker oplysningerne.
Hvis det ikke allerede foregår, kan jeg spagfærdigt foreslå,
at bestyrelserne rundt omkring i antenneforeningerne uanset foreningens størrelse - fremlægger informationer
og muligheder for foreningens medlemmer. Og lader medlemmerne være med til at bestemme om den fremtidige
udvikling. Det synes jeg medlemmerne har krav på.
Det er selvfølgelig ikke uden bagtanke at jeg skriver dette
indlæg. Efter min opfattelse har Glenten været et godt valg
for Kolibri.

Der var det helt specielle ved mødet med disse andre
bestyrelsesmedlemmer, at de alle var meget glade for
deres bestyrelsesposter. Det er da kun positivt og godt.

// AF TORBEN HØST

DYRERE AT
SE FJERNSYN
PRISEN PÅ TV-PAKKER ER STEGET
med 15 procent på halvandet
år. Læs udbydernes forklaringer på pakkestigninger her.
Siden efteråret 2010 er det blevet 15 procent
dyrere at se fjernsyn. Det viser Søndagsavisens
undersøgelse af udvalgte tv-pakker fra de seks
største tv-udbydere.
Abonnementspriserne er indhentet af hjemmesiden Telemarkedet.dk, hvor man kan sammenligne priser på tv, bredbånd og telefoni. De fleste
udbydere forklarer de højere priser med dyrere
kanaler, og at TV 2 er blevet en betalingskanal.
TV 2-kanalen koster udbyderne - og derefter
forbrugerne - 12,50 kroner om måneden. Desuden har flere udbydere lagt nye services og
gamle gebyrer ind i abonnementsprisen. Her kan
du læse, hvorfor du skal betale mere.
Artikel fra Søndagsavisen 6.-8. april 2012,
skrevet af Michael Ohmsen
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Prisen er blevet mere enkel
"Vores pakkepriser er steget,
dels fordi vi har omlagt priserne
til enkle, gennemskuelige priser
uden kortgebyrer, og dels fordi
vi har fået prisstigninger på de
tv-kanaler, vi har i pakkerne. Det
er programselskaberne, der får
hovedparten af vores indtægter."
Catja Middelboe Andersen,
kommunikationsdirektør

Boksleje er med i prisen
"Vi lagde bokslejen ind i abonnementet sidste sommer for at gøre
priserne mere gennemsigtige, og
så er TV 2 blevet betalingskanal.
Hvis man lægger de effekter
sammen, er prisen faktisk sat
ned i perioden."
Rene Brøchner,
direktør for TDC Privat

Tv-rettighederne er dyrere
"Den væsentligste grund er, at
TV 2 er blevet betalingskanal.
Tv-kanalerne bliver dyrere hvert
år, fordi rettighederne bliver
dyrere. For eksempel er prisen for
at vise fodbold mangedoblet de
seneste 10 år. Dyrere tv-pakker er
et fælles problem i branchen."
Ulf Lund,
vicedirektør

Almindelig prisudvikling
"Den helt overvejende årsag til
prisstigningerne er, at TV 2 er
blevet betalingskanal Den resterende del skyldes broadcasternes
generelle prisstigninger Boxers
prisstigning renset for TV 2 og
moms vil nok ligne almindelige løn- og prisudvikling."

TV 2 og en dyr fodboldkanal
"Prisen er steget med 20 kroner
på grund af TV 2 Sport Premier
League og 10 kroner for TV 2
Alle andre prisstigninger har vi
valgt at æde selv. I forhold til
stigningen i vores omkostninger
så er det et tab for os kun at
sætte prisen 10 kroner op."

Justeret én gang på fire år
"Siden vi lancerede Telia Tv i
2008, har vi holdt priserne i ro.
I et marked, hvor priserne for
indhold er stigende, er det
selvfølgelig ikke holdbart i
længden. Så da vi lancerede
vores nye tv-pakker, valgte vi at
justere i priserne."

Steen Ulf Jensen,
administrende direktør

Leila Kelp Rasmussen,
presseansvarlig

Ken Helleskov Andersen,
direktør for private bredbåndskunder

INTERNATIONAL FODBOLD

SERIER & DOKUMENTARER

SUPERLIGAEN

CANAL9.DK

TIL DIG,
DER BARE ELSKER SPORT!
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TÆN D

SLU K

GLENTEN

UDFASER

DE ANALOGE TV-KANALER
1. APRIL 2013

// AF PETER OLSEN

I rigtig mange år efterhånden har man udsendt rigtig
mange tv-kanaler digitalt via satellit. Og i samtidig, trinvis
udsendt færre og færre analoge programmer.
Det samme skete med det jordbaserede sendenet for
næsten 3 år siden den 31/10 2009 da man simpelthen
slukkede for de analoge udsendelser. At udbyderne gik
over til kun at udsende programmerne digitalt, har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at man vil genere tv-seerne.
Der er faktisk flere gode grunde til dette: For det første
kan man udsende 6-8 gange så mange programmer på den
samme plads som et analogt program fylder, men man får
også den sidegevinst, at billedkvaliteten bliver langt bedre.
Har man først set kvaliteten af en udsendelse i digital kvalitet vil man simpelthen prøve at undgå at skulle se analogt
tv igen. Der er langt mindre støj i billedet end før, langt
flere detaljer osv.
Glenten har på linie med de kommercielle jord og satellitbaserede udbydere besluttet at fjerne de stadigt færre
tv-programmer som udsendes analogt i antenneanlægget.
I øjeblikket bliver der i Glenten udsendt ca. 3 gange så
mange programmer digitalt end analogt.
// EN ELLER ANDEN DATO SKAL JO VÆRE DER HVOR
DET SKER...
Bestyrelsen har på generalforsamlingen i 2012 fået accept
til at de analoge programmer bliver udfaset den 1. april
2013. Det er næsten 3,5 år efter at man slukkede de analoge programmer i det jordbaserede sendenet, så det er
vel næsten på tide.
På de ca. 50 programpladser hvor der i dag bliver udsendt analoge programmer vil vi kunne udsende 350-400
digitale tv programmer i såkaldt SD-kvalitet eller ca. 150
programmer i HD-kvalietet.

12

ORIENTERING fra din forening 2/2012

En anden ting er at der i fremtiden bliver brug for meget
mere plads til internetbaserede og de såkaldte interaktive
tjenester:
Indenfor relativ kort tid vil vi i Glenten starte forsøg med
de interaktive tjenester. Tjenester som start forfra og video
on demand.
Hastighederne på internet vil også løbende i de kommende år stige en del. Det vil også kræve mere og mere
kanalplads.
Man må påregne at mere og mere tv-kiggeri vil foregå
internetbaseret. Det vil, på et tidspunkt ude i fremtiden
måske komme til at betyde at antenneanlæggenes funktion i højere grad bliver som leverandør af højhastighedsinternet end, som det er nu, hvor antenneanlæggenes
funktion primært er at levere traditionelt tv. Man påregner, at hver husstand om nogle år vil have brug for ca. 40
Mbit internet, mere eller mindre konstant. Netop fordi tv
og internet vil ”smelte” sammen.
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NYHEDER

// AF STEEN NICOLAISEN

I TV GUIDEN 2012

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

vise optagelser fra Det Kongelige Teater, som ikke er vist
før. Ligeledes også optagelser fra Deutsche Grammophon.
I pakke 3 er der mange nyheder. En ny spændende filmkanal Showtime. Ny er også TNT7 med film, dokumentar,
kommedier og drama. Discovery fortsætter med TLC som
erstatter Discovery Travel. Børnene får Boomerang med
f.eks. Tom & Jerry, Scooby-Doo og Looney Tunes.
I pakke 4 kommer BBC World News nu også med. Så er vi
vist godt dækket ind med nyhedskanaler.
Længe ventet og ønsket får vi nu også TV 2 Sport i HD
versionen.
Ud over alle disse nyheder i pakkerne, så er der også mange
nye tilbud i a la carte menuen.
Aldrig før har det været muligt, at vælge sine programmer
så frit, som Glenten nu tilbyder det. Riv midtersiderne med
guiden ud og gem dem og se alle de nye muligheder for
programvalg.
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Conax kort:
Kr. 130.e uden CA-modul.
Kortet kan bruges direkte i vores 2 boks
e både CA-modul og kort.
Til din nyere fladskærm skal du brug

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE
PROGRAMMER FREM PÅ DIT TV
Måske hedder det i menuen...

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

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

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

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

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

MHZ RADIOPROGRAM 2012

MHz

Knap

MHz

Radioprogram

87.60

DR P1

97.80

Hit Radio FFH

88.20

DR P4 Radio Fyn

98.60

Norge P4

88.70

DR P2

99.10

Absolute Radio

89.30

OSR /UFM

99.40

Radio Midtfyn/Radio 2000

89.80

DR P3

99.70

Radio 100 FM

90.40

Fyns Total Radio 1

100.00

Radio Swiss Jazz

91,10

SR P4 Sverige

100.30

BBC Radio 1

91.40

Radio Energy (NRJ)

101.40

RTL Radio

92,30

Nostalgie la légende

102.40

Radio24syv

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

Odense Kanalen

103.30

N-Joy

93.70

NDR 1

104.20

Radio 3

94.40

NDR 2

105.30

France Culture

95.00

NDR Kultur

105.60

Nova FM

95.50

DR Klassisk

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

96.10

Deutschlandfunk

107.00

Polskie Radio Jedynka

97.40

Klassisk Radio, Tysk

107.40

BBC Radio 3

107.80

BBC World Service

Knap

GLENTEN FILM
Der altid adgang til mere end 1.000 danske og internationale topfilm. Du kan se lige så mange film det passer dig, når du vil og hvor du
vil. Spillefilm, dokumentarer, kortfilm, tegnefilm og tv-serier – Du vælger helt selv. Du kan se filmene alle steder, hvor der er adgang til
Internettet – I dit hjem, i sommerhuset, i bilen, i campingvognen, på ferie eller forretningsrejse. Tilslutter du et kabel fra din Mac eller
PC til dit fjernsyn, kan du se det der også. En 4 Mbit forbindelse anbefales.
ͻsčůŐĞŶ&ŝůŵƉĂŬŬĞ͘ͻƵďŝŶĚĞƌĚŝŐŬƵŶƚŝůĞŶŵĊŶĞĚĂĚŐĂŶŐĞŶ͘ͻƵĨĊƌĨƌŝŽŶůŝŶĞĂĚŐĂŶŐƚŝůĂůůĞĨŝůŵŝ&ŝůŵƉĂŬŬĞŶ͘
ͻ&ŝůŵƐƚƌĞĂŵĞƐŝŚƆũŬǀĂůŝƚĞƚĚŝƌĞŬƚĞƚŝůĚŝŐŵĞĚĚĞƚƐĂŵŵĞ͘ͻdƌĂŝůĞƌƐĞƌĨƌŝƚƚŝůŐčŶŐĞůŝŐĞ͘ĞƐƚŝůĨŝůŵƉĊŐůĞŶƚĞŶ͘ĚŬ

ABONNEMENT PRIS PR. MD. 45,-

Svenske film

Norske film

Finske film

Danske film

Estiske film

Østrigske film

// AF STEEN NICOLAISEN

Valget er dit!
Følg det amerikanske valg på første række – sæt dit
kryds ved CNN. CNN dækker det amerikanske valg og
holder dig opdateret med både de store linier og de
små detaljer – også i forhold til hvad udfaldet af valget
kan betyde for os her i Danmark.

Se bl.a. Political Mann fast hver hver uge
lørdag kl. 11.30, søndag kl. 16.30 og 22.30
for seneste opdatering.

cnn.com/election
facebook.com/cnndanmark

CNN name, logo and all associated elements TM and © 2012 Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

MEDLEMSUNDERSØGELSE

i december 2012

Glenten sætter gang i en medlemsundersøgelse de 2 første uger (uge 49 og uge 50) i december 2012, og den foregår elektronisk på Glentens hjemmeside. Hvis du ikke har mulighed for at komme på internettet for at deltage i undersøgelsen, er du altid
velkommen til at komme på Glentens kontor i åbningstiden for at gøre det.
Blandt dem, der deltager i undersøgelsen, trækkes der lod om en middag for 2.
Formålet med undersøgelsen er bl.a. at få et billede af hvilke ønsker medlemmerne har om fremtiden vedrørende tv, tjenester
over antenneanlægget og om kontoret m.v. På den måde får bestyrelsen medlemmernes praj om, hvilke retninger Glenten
fremadrettet skal bevæge sig.
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VOICE - DANMARKS
STØRSTE STEMME

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

FORDI VI ELSKER COMEDY

... er tilbage i sin stærkeste opstilling nogensinde!
Vi giver seerne de allerbedste pladser på første
række, når vores ﬁre coaches kæmper det
bedste, de har lært, for at hive den helt store
stemme med på hver deres hold.

FØRST. 24 TIMER I DØGNET
ORIENTERING fra din forening 2/2012
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// AF PETER OLSEN

»

INTERNETTET

FÅR IKKE LOV TIL AT BRYDE

// STOFA HAVDE STORE PROBLEMER I SOMMERS

Blandt de mange medlemmer, der i sommer henvendte sig
til Glenten om den manglende internetforbindelse fra Stofa,
var Tessa Johansen, der som formand for afdelingsbestyrelsen
i Skt. Klemensparken selv fik henvendelse fra beboere med tilsvarende problemer:
”Vi fik jo alle brev i begyndelsen af maj, der oplyste om skiftet
til Stofa. Det meddelte, at vi ville høre nærmere, men jeg hørte
intet. Forbindelsen var pludselig bare væk. Jeg brugte over tre
timers opkald på supporten. Her kunne man først ikke finde
mig i systemet. Derefter nåede jeg at få to kundenumre, hvorefter jeg igen fik lukket forbindelsen.
Det var ofte noget lignende, jeg hørte fra andre beboere.
Mit indtryk var, at supporterne ikke rigtigt kunne finde ud
af, om det var Glentevej eller Stofa, der havde problemet.
Op til en weekend fik jeg lukket forbindelsen med den forklaring, at jeg havde afmeldt mit kundenummer. Først i
juni begyndte det at fungere.
En af de ejendommelige oplevelser forinden var, at supporteren begyndte at tale om, at jeg kunne skifte til et tv-abonnement hos Stofa!”.
På spørgsmålet om det fungerer nu svarer Tessa Johansen:
både/og. ”Det sker stadig, at forbindelsen falder ud.”
// SKIFTEDE MAILADRESSE

Thomas Nielsen fortæller, at han i frustration over manglende kvalificeret hjælp hos Stofa, måtte oprette en
G-Mail adresse til sin far, da denne havde været uden
internet-adgang i en måned fra 6. juni.
”Meget af det med computeren kunne min far ikke forstå,
så det hjalp jeg ham med. Det blev også nødvendigt, da Stofa
havde overtaget internettet hos Glenten fra Canal Digital.
Pludselig var hans e-mail adresse lukket, og selv om jeg henvendte mig på den normale måde til Stofas kundeservice,
hjalp det ikke.
De fire mennesker, jeg dengang nåede at talt med hos Stofa,
fortalte mig nogle ting, som gav mig indtryk af, at de havde
nogle ret kaotiske forhold i den periode.
Intet hjalp, og det var frustrerende, at det ikke lykkedes at få
fat i mail, som vi ved var sendt til ham. Derimod havde jeg god
kontakt til direktør Lars J. Knudsen på Glentens kontor, men
internet var jo ikke hans ansvarsområde.”
// RAMT AF SYSTEMSVIGT

”Ingen er mere ked af det mildest sagt uheldige forløb, det
fik for en del af Glentevejs Antennelaugs medlemmer, da
Stofa overtog internet-delen fra Canal Digital – ikke kun i

22

ORIENTERING fra din forening 2/2012

Odense, men mange andre steder i landet,” siger Stofas
kundeservicechef Christian Ruhe, som forklarer:
”Vi havde mange kunder, som på én gang skulle flyttes
fra det tidligere Canal Digital til vores systemer i Stofa. Vi
vidste naturligvis, at det var en stor opgave, og det er vigtigt for mig at sige, at der blev lavet en grundig planlægning forud for flytningen.
Glentevejs Antennelaugs medlemmer var i forhold til internet-delen den største gruppe, og uheldigvis svigtede en lille
del af vores proces – og det ramte især her. Et af problemerne
opstod i vores tilbud om ombytning af modemmerne til wifi –
trådløs funktion.
I den udskiftning kom nogle modemmer ikke frem, og i andre
viste konfigurationen sig ikke at være god nok.
// FORBEDRET KUNDESERVICE

Når det sker søger kunderne naturligvis til vores kundeservice, og det faldt uheldigvis sammen med, at vi havde
en stor tilgang af nye kunder andre steder i landet. Kundeservice blev overbebyrdet.
Det har vi taget ved lære af, så vi ved tilsvarende processer
fremover har det nødvendige ekstra mandskab til rådighed.
Den anden bølge af fejl, som var en for stor udfordring, var
mailkonverteringen. Alle skulle have en ny mailadresse, og det
gik sådan set efter planen. Men i nogle breve var navne og/
eller password forkerte.
Jeg kan godt forstå, at det for Glentevejs Antennelaugs medlemmer kunne virke, som om vi ikke havde styr på tingene, men
det er ikke den rigtige konklusion. Det var flere og i nogle tilfælde
nye typer problemer, der opstod. Hver gang sammensatte vi en
taskgruppe til at tage sig af dem. Men det tager jo tid.
Hos Stofa beklager vi meget, at problemerne ikke blev
håndteret hurtigt nok. Det var en større omlægning end
som så, og derfor var perioden med problemer længere,
end vi kunne forudse.
Jeg er glad for at konstatere, at kunderne nu får en langt bedre service. I dag er der således stort set ikke ventetid på opkald
til kundeservice. Vi kan nu give hurtigt og effektiv service.
Vi har bl.a. opbygget nye kompetencer, så det er klart for
vore medarbejdere, hvor der ringes fra og hvad det lokalt drejer sig om. Efter den problematiske opstart i sommer kører det
rigtig godt,” konstaterer Christian Ruhe.
Glentevejs Antennelaug: “Vi hjalp hvor vi kunne” ”Det
var naturligt nok, at Glentens kontor fik et boom af henvendelser, da der blev så store problemer i forbindelse
med Stofa overtagelse af Canal Digitals internetafdeling.

»

»

SAMMEN IGEN
Brugerne henvender sig jo der, hvor de er medlemmer. At det
så ikke er os, der driver internettet i vores eget anlæg – bortset fra nogle områder – er noget andet,” siger direktør Lars J.
Knudsen, Glentevejs Antennelaug, der om forløbet siger:
”Mange medlemmer ringede med en bøn om, hvorvidt vi
kunne/ville hjælpe dem.
Andre medlemmer ankede over lang ventetid på hjælp fra
Stofa, eller at den hjælp, de havde fået af Stofa, ikke virkede.
Selv om det ikke er vores bord, hjælper vi jo vores medlemmer, der hvor vi kan, men det var hårdt for medarbejderne.
I 14 dage var vores administration overbelastet med henvendelser om manglende internet fra Stofa. Vores egne internetmedlemmer var ikke berørt.

Vi fik etableret et hurtigt møde med Christian Ruhe, som
vi anbefalede at rykke nogle fagligt stærke medarbejdere i
første linje i Stofas supportafdeling. Det er sådan vi gør det i
Glenten. Efter en måneds tid aftog bølgen af henvendelser,
og nu er det heldigvis helt overstået.
Det var et forløb, vi ikke havde forventet i, når det var
Stofa, der overtog internetdriften fra Canal Digital.
Det var en tidligere bestyrelse i Glentevejs Antennelaug,
der i sin tid gav Canal Digital eneret til at drive internet
i en del laugets kabel-tv net. Denne rettighed har de til
1.1.2017, og den fulgte med, da Stofa købte Canal Digitals
internetvirksomhed.
De medlemmer, vi har på vores egen internet-platform,
har ikke mærket disse problemer. Den driver vi selv.”, slutter direktøren.

// TRE SLAGS PROBLEMER

Problemerne kunne vi dele op i tre dele:
- Udeblevne modemmer.
- Urimeligt lange ventetider på Stofas tekniske hotline.
- Utilstrækkelig teknisk hjælp når brugerne endelig fik kontakt.

KLIP UD OG GEM!
SE EVT. ÆNDRINGER
PÅ INFOKANALEN.

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

INDSEND KUPONEN INDEN
DEN 15. I MÅNEDEN FOR
PAKKESKIFT TIL DEN
NÆSTE 1.

KUPON TIL PAKKESKIFT 2012<<

klip her

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

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pris for pakkeskift kr. 300,-

Navn:
fornavn

efternavn

gade

husnr.

postnr.

fastnet

mobil

arbejde

dato

underskrift

Adresse:
Telefon:

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift
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sidste
Stor var glæden hos Gerda Vaaben, da hun vandt konkurrencen i Glentens sidste medlemsblad, hvor man skulle
svare rigtigt på 3 spørgsmål om Glenten.
Gerda var den heldige vinder af en en Ipad. På billedet får
hun gaven overbragt af Kontorassistent Ryan Rusbjerg.

Gaven var venligst sponsoreret af Canal Digital.

Tak for det!

Vinder af gavekort i forbindelse med Glentens
Elektroniske programafstemning!

Hans Ole Olsen, Kaalundsvej blev meget glad og overrasket da han blev
ringet op og fik at vide, at han havde vundet et Gavekort til en middag for 2.
Hans Ole blev udtrukket i forbindelse med Glentens årlige programafstemning, som for første gang I år foregik elektronisk. Hans Ole havde
svaret på nogle supplerende spørgsmål og blev udtrukket som den
heldige vinder.

Tillykke til Hans Ole og familien.

KLIP UD OG GEM!
klip her

Postboks 174, 5100 Odense C

INDSEND KUPONEN INDEN
DEN 15. I MÅNEDEN FOR
PAKKESKIFT TIL DEN
NÆSTE 1.

Glentevejs Antennelaug
+ + + 15922 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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SE EVT. ÆNDRINGER
PÅ INFOKANALEN.

NOGLE SNYDER

MED TV-SIGNALET
42 personer får nu bøder og erstatningskrav på samlet
1,5 millioner kroner efter at have snydt med tv-signalet.
Det koster nu 42 personer fra Mors dyrt, at de har
snydt med parabolen for at kunne se Viasats og Canal
Digitals tv-kanaler gratis.
Politiet har udskrevet bøder for i alt 787.500 kroner og
et erstatningskrav på omkring 750.000 kroner.
- Størrelsen af bøderne viser, at det er ganske alvorligt
at se betalings-tv uden at betale for det, siger advokaturchef Per Kiel Lauritsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
- Jeg håber derfor, at folk vil tænke sig godt om, inden
de bliver tv-pirater, for de risikerer en stor økonomisk
lussing, siger han.
Personerne har været med i en såkaldt card-sharing,
hvor man tegner et abonnement hos et tv-selskab, så
man lovligt kan se betalingskanaler via et kort i sin satellitmodtager.
Kortets krypteringskoder bliver herefter delt via internettet med de andre brugere på netværket, der på den
måde kan udnytte kortets adgang til at se betalings-tv.

Bøderne ligger mellem 5000 og 20.000 kroner alt
efter, hvor lang tid man har været med i netværket.
Sagen er anmeldt af Viasat, der selv har fundet
frem til bagmændene bag netværket og brugerne.
Sagerne mod personerne bag netværket er endnu
ikke afgjort, men det forventes, at der i løbet af efteråret er taget stilling til, hvordan sagerne skal afgøres.
Muligheden for at uddele bøder og straffe til bagmændene for såkaldt tv-pirateri har taget fart, siden en
dom fra Bornholm sidst i november 2011, hvor en bagmand fik 30 dages betinget fængsel, og modtagerne fik
bøder på mellem 5000 og 15.000 kroner.
Denne sag er større end sagen fra Bornholm, så politiet
vil formentlig jagte en længere fængselsstraf, hvor
der i alt er fem mistænkte bagmænd.
Direktør David Würgler fra organisationen STOP der går i haserne på tv-piraterne - har tidligere fortalt,
at er card-sharing et voksende fænomen i Danmark.
- Det er noget, vi ser oftere og oftere, og i øjeblikket er
der en håndfuld sager på vej gennem retssystemet, siger
David Würgler.

// AF PETER OLSEN

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

NBat b!etale

.Undgå
å kr. 50
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faktura
Nets.
Tilmeld

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

Inspirerende at se...

Kan du ikke se TLC?
Kontakt din TV-udbyder eller se nærmere på www.tlcdanmark.dk

EN ARTIKEL OM

// AF PETER OLSEN

KABLER &

HUSINSTALLATIONER
Denne artikel handler om antennekabler og husinstallationer og om hvor vigtigt det er, at man
laver tingene rigtigt! Om kort tid begynder man at bruge en del af det frekvensområde, som tidligere har været forbeholdt kun til distribution af tvsignaler, til også at blive anvendt til trådløst
internet. Det vil kræve, at din interne husinstallation skal være helt up to date. Artiklens formål er
at give dig en basal baggrund om kabler og viden om hvorfor det er så vigtigt at lave tingene korrekt. Dette er en artikel for de lidt teknisk interesserede:
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Det vi normalt forstår ved et antennekabel er en ledning
(inderleder) som er omgivet af noget cirkulært isolerende
materiale. Dette materiale kaldes også kablets dielektrikum. Udenom dette er placeret kablets skærm. Skærmen
har 2 formål: For det første at virke som den anden leder
i kablet, for det andet at afskærme inderlederen fra udefra kommende forstyrrelser. Det er den type kabler man
kalder coaxiale kabler. Navnet coaxial hentyder blot til, at
inderleder og skærm har sammenfaldende centrum. Isolationsmaterialet mellem skærm og inderleder har flere
formål. For det første, at isolere inderleder og skærm fra
hinanden, og; for det andet at være med til at bestemme
kablets såkaldte karakteristiske impedans. Indenfor kabeltv er denne altid 75 ohm.
Et kabel benævnes også en transmissionslinie, en mekanisme til at transmittere et signal fra et sted til et andet.
Der findes en hel del andre former for transmissionslinier, som anvendes til hver deres specielle formål. Omtale
af disse falder dog helt udenfor denne artikels sigte.Forskellige typer af coaxialkabler vises på figur 1. Alle de viste
typer anvendes indenfor kabeltv.

Kablet skal være afsluttet korrekt i hver ende!
Hvad betyder det?
Det betyder ganske simpelt, at inderlederen skal have
god og fast forbindelse i hver ende til de stik, som kablet
skal forbindes med. Helt det samme gælder for skærmen.
Skærmen skal, for at kablet fungerer korrekt og bevarer
sin skærmende virkning have god forbindelse med selve
stikkene i hver ende. Se figur 2, hvor man har forbundet
inderlederen korrekt, men er kommet til at skære (flet-)
skærmen væk, så den ikke har forbindelse til skærmdelen
i det påmonterede stik.

// FIGUR 1
At man netop bruger coaxialkabler indenfor kabeltv
skyldes at kablet med sin
tekniske konstruktion er
fuldstændig afskærmet
fra ydre påvirkninger.
Man kan f.eks med
sindsro trække kablet
igennem en tyk betonvæg uden at det
påvirker signalet som
sendes igennem kablet. Det kan man ikke
med de fleste andre
typer af transmissionslinier.

// FIGUR 2
Kommer man til at gøre dette i den ende som er forbundet
til stikdåsen i væggen, går det helt galt. Fordi der ved et
sådant kabel, hvor skærmen ”mangler”, vil ske en elektrisk
kobling mellem inderleder og skærm som vil forårsage,
at kablet i stedet for at virke som den omtalte transmissionslinie, vil komme til at fungere som en fin ”antenne”,
og den ”antenne” vil være rigtig fin til at opfange forstyrrelser udefra.
Nu skal man tænke på, at der om ganske få måneder
starter et mobilt bredbånd. Her vil man benytte samme
frekvensområde til at udsende signaler i luften, som
Glenten og andre kabeltvudbydere benytter til at sende
tv-signaler igennem skærmede kabler! Derfor er det uhyre vigtigt, at ALLE stikforbindelser er udført korrekt, og;
at der er god forbindelse i begge ender af kablet, både
inderleder og skærm.

ORIENTERING fra din forening 2/2012

Det skal fremhæves, at man IKKE bør bruge den slags stik
som vist i fig. 2. Billedet er kun til illustration. Man bør
altid anvende stik, hvor selve stikket også er afskærmet på
samme måde som selve kablet. Kun på den måde kan man
opnå, at ens antenneinstallation er fuldstændig afskærmet og tæt for udefra kommende forstyrrelser.
På fig. 3 er vist de stik man bør og skal bruge i sin husinstallation.

// FIGUR 3
På ovenstående billede kan man se nogle af de stiktyper som bruges i fællesantenneanlæg. Nogle af typerne
bruges i selve antennanlægget. Det er de 3 til venstre på
billedet. De er beregnet til distribution af signaler i selve
antenneanlægget, mens typerne til højre er de stiktyper
som bruges normalt i husinstallation. Det fremgår tydeligt
at alle stikkene er udført helt i metal, netop for at undgå
indstråling udefra. Stikkenes funktion er så at sige, at være
en del af selve kablet således at den skærmende evne i
kablet bevares hele vejen igennem.
Man bør altid købe kabler af god kvalitet!
Er der forskel på coaxialkabler? Ja, der er!
På de kabeltyper som bruges i husinstallationer er der
foruden en folieskærm af kobber eller aluminium også en
fletskærm, en masse tynde tråde flettet udenom folieskærmen. Det er her mange billige kabeltyper falder igennem. Producenterne sparer ofte ved, at gøre folieskærmen
uendelig tynd og gøre fletskærmen temmelig ”sparsom”.
På fig. 1 ser du et billigt kabel helt til højre. Læg mærke
til de få tråde som udgør fletskærmen. På nogle af de billige kabeltyper når folieskærmen slet ikke rundt om hele
diameteren af kablet. Er der samtidig kun ganske få tråde
i fletskærmen, bliver kablet mere eller mindre ubrugeligt.
Det er ikke for sjov, at man ofte i div. byggemarkeder kan
købe 100m antennekabel for lidt over 100 kr.!
Når det gælder kabler hænger pris og kvalitet sammen!
Brug ALTID kabler med folieskærm!
I mange husinstallationer bruges der stadig gamle kabler
med kun fletskærm, hvad der var meget brugt førhen.
I mange tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte
disse med nye typer med folieskærm. Dæmpningen i de
gamle kabler med fletskærm vil overfor udefra kommende
forstyrrelser simpelthen være for ringe og her udgør det
kommende trådløse internet en klar trussel. Også signaler
på nogle af de frekvenser som bruges internt i fællesan-

tenneanlægget kan forstyrres via de dårligt dæmpende
kabler med fletskærm.
Brug ALTID nogle ordentlige stik på dine kabler!
På mange af de færdige kabler man kan købe i handelen
med støbte stik er, stikkene ofte ikke monteret korrekt.
I værste fald er stikkene ikke ordentligt afskærmet for forstyrrelser. Det gælder ofte den slags korte mellemkabler,
som følger med i kassen når man køber en video eller
DVD maskine.
Det bedste kabel man kan komme i nærheden af, er et;
hvor der er brugt et stykke antennekabel af god kvalitet,
monteret med nogle af de stik, som er vist på fig. 3. Mange
gange er selvgjort velgjort!
På http://glenten.dk/husinstallationer kan du finde en
udførlig vejledning i at lave dine egne mellemkabler.
// BRUG DE RIGTIGE STIKDÅSER!
Al den snak om kabler og korrekte stikforbindelser kan
være mere eller mindre lige meget hvis der er monteret
uafskærmede antenne stikdåser. Der har i mange år været
solgt nogle ret billige antennestikdåser, kaldet F2 og G2. De
er i gennem tiden blevet solgt for få kroner i diverse byggemarkeder. Den slags duer ikke mere. Man er simpelthen
nødt til at sørge for at hele ens husinstallation er udført så
alt er afskærmet mod forstyrrelser fra signaler i luften. Her
fordres nogle ordentlige antennestikdåser, som er udført,
så alt er kapslet inde bag metal.
// KØB DEN RIGTIGE HUSFORSTÆRKER!
Et antenneanlæg som Glentens udsender ca. 150 digitale og omkring 50 analoge tv-programmer, derudover en
masse højhastigheds internet. Mange husstande har brug
for at få monteret en forstærker i deres husinstallation,
ofte fordi der er brug for mange antennestik i husstanden.
Antenneanlæg er normalt dimensioneret til at kunne forsyne et eller 2 tv-apparater med signal uden forstærker.
Har du brug for at få monteret en husforstærker kan det
absolut ikke anbefales at købe en til 100 kr. i det lokale
byggemarked. Med en sådan forstærker er man faktisk
bedre tjent med at den ikke bliver monteret. En sådan husforstærker er simpelthen ikke dimensioneret til at kunne
forstærke alle de mange kanaler, som udsendes i et fællesantenneanlæg. Her kan man lige så godt bide i det sure
æble og få monteret en væsentligt dyrere forstærker, som
kan forstærke signalerne så meget det er nødvendigt for
at kunne forsyne alle antennedåserne i husstanden med
tilstrækkeligt signal. Det der er problemet med de billige
husforstærkere er populært sagt, ”at de får ondt i maven”
af alle de tv-kanaler som skal forstærkes. Det problem har
de lidt dyrere forstærkere ikke. De er lavet til opgaven..!
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kellige typer og Glenten kender

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