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VINDEREN AF PROGRAMAFSTEMNINGEN BLEV:

John Rue Broberg fra Frederiksgade blev meget glad og overrasket da han blev kontaktet og fik at vide, at han 
havde vundet et gavekort til en middag for 2.John blev udtrukket i forbindelse med Glentens årlige programaf-
stemning, som i lighed med sidste år foregik elektronisk.
John havde svaret på nogle supplerende spørgsmål og blev udtrukket som den heldige vinder.

Tillykke til John og familien!
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GLENTEN ER GÅET MOBIL!
Glenten tilbyder mobiltelefoni og mobilt bredbånd til alle medlemmer.

Med starten af Glenten Mobil i juni måned,  
er Glenten gået ind i en ny branche, som  
mobilselskab. Glenten Mobil tilbyder Glentens 
medlemmer mobil telefoni og mobilt bredbånd 
til discountpriser.

”Det er vigtigt for os at have det udbud af  
tjenester, som vores medlemmer efterspørger. 
Glenten har sendt tv-signaler ud til tusindvis 
af medlemmer i over 44 år, og internet i 12 år. 
Derfor har vi taget skridtet videre med at tilbyde 
mobiltelefoni og mobilt bredbånd til medlem-
merne, så de kan få hele pakken med tv,  
internet og mobiltelefoni et sted”, siger  
Glentens direktør og fortsætter:

”Vi har fulgt udviklingen i brugeradfærden og 
kan se at flere og flere – ikke mindst de yngre 
brugere - vælger deres smartphones eller  
tablets som ”2’nd screen”, når der skal ses tv, 
så det er et helt naturlig skridt for os at tage,  
og vi føler, at timingen har været rigtig”. 

STABILE OG INNOVATIVE 
SAMARBEJDSPARTER
Det var naturligvis en forudsætning, at produk-
terne er teknisk i orden, og at priserne på dem 
helt i bund i det meget konkurrenceprægede 
mobilmarked. Derfor er der gjort meget ud af, 
at finde frem til de rigtige samarbejdsparter, 
som kan levere begge dele.

Samtidig arbejdes der på at supplere med  
tilbud på indholdssiden, som kommer til at  

bygge bro mellem de traditionelle tv-ydelser  
og mobiltelefonien. 

”Udvikling af nye mobilprodukter og tilknyttede 
tv-produkter, kræver stærk kobling mellem 
Glenten og innovative samarbejdsparter, der 
kan levere varen. Det er et element, som har 
været et krav fra vores side, fordi vi vil være  
del af processen, og ikke bare få tilbudt  
prædefinerede hyldevarer”, siger direktøren  
og fortsætter:

”Der er mobil- og bredbåndpakker til ethvert 
behov, og konceptet er et helt enkelt online 
mobil-selskab, hvor man kan bestille, ændre 
eller opsige det, man ønsker, hvornår man vil. 
Der er billige telefonipriser, ingen binding,  
gratis oprettelse, ingen opkaldsafgifter, og  
så kan man ringe gratis fra Glenten Mobil til 
Glenten Mobil.”

”På mobilt bredbåndssiden er der heller  
ingen binding, gratis oprettelse, 4G-dækning 
i Odense, stabilt netværk. Hvis man er ved at 
løbe tør for data, bliver man advaret, og bliver 
tilbudt flere forskellige løsningsmuligheder, og  
så kan man samle hele familien på 1 login,”  
slutter direktøren.

Glenten Mobil, som det nye mobilselskab  
hedder, er online på:
www.glentenmobil.dk   

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør

Glenten er gået 
mobil...
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NYT MEDLEM
Vi vil fra bestyrelsen gerne sige velkommen til 
Gørlev Antenneforening som nyt medlem fra 
1.10.2014. Det betyder, at Glenten for første 
gang passerer 30.000 medlemmer, så det er 
lidt af en milepæl for foreningen. Gørlev ligger i 
den nordvestlige del af Sjælland.

MOBILTELEFONI.
Glenten kan nu også tilbyde billig mobiltelefoni. 
Der er forskellige muligheder for valg af lige  
den service, det enkelte medlem har brug for. 
Det kan alt sammen ses på hjemmesiden: 
Glenten.dk

HJEMMESIDEN
Vi har fået en ny hjemmeside, som åbnede i 
juni. Her findes bl.a. en oversigt over alle de 
ydelser, vi som forening kan tilbyde vores  
medlemmer. Foruden tv og – indtil 1. januar 
2017 kun en del af medlemmerne – internet  
kan man købe mobiltelefoni og fastnettelefoni.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at flest mulige 
medlemmer benytter sig af hjemmesiden.  
Det er gratis og en stor lettelse for administra-

LEDEREN
Vi siger Velkommen til Gørlev Antenneforening....

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

tionen, når der fx skal skiftes tv-pakke eller  
købes mobiltelefoni. Bestyrelsen har tidligere 
besluttet, at der skal betales et gebyr på 50,-, 
når man benytter postgiro. Gebyret er lagt på, 
da det er prisen for at administrere indbeta-
lingen. Bestyrelsen har også besluttet, at det 
fremover skal koste 10,- pr. indbetaling via 
betalingsservise (Nets), hvilket er foreningens 
udgift til Nets.
Også derfor opfordringen til at bruge hjemme-
siden til indbetalinger. For de fleste er det én 
gang for alle, at man skal oprette sig her.  
Al indbetaling sker automatisk (og gratis),  
indtil man måtte ønske en ændring, og det er 
som nævnt ikke ret mange, der løbende skifter 
mellem de forskellige ydelser.

START FORFRA
I listen over ydelser mangler vi stadig et 
område: Star Forfra (begynde forfra, 
mens en udsendelse kører), Catch 
Up (gå op til 48 timer tilbage og 
hente en udsendelse) samt web-
tv ude og hjemme. Bestyrelsen 

forhandler stadig med rettighedshavere og ud-
bydere, og målet er fortsat at kunne begynde 
den 1. januar 2015. Vi planlægger at begynde 
med Grundpakken + de to Uptown musikkana-
ler. Ydelserne skal være gratis. Hos Stofa og 
YouSee koster det henholdsvis 90,- og 100,- pr. 
måned. Her får man så til gengæld de fleste 
tv-kanaler. 

KANAL 8 OG 9
Kanalerne udgik som bekendt pr. 1. april 2014. 
Udbyderne forlangte, at kanalerne blev flyttet 
til Familiepakken (pakke 3). Vi vil imidlertid ikke 
ændre på vores unikke pakkesammensætning, 
hvor vi som de eneste har samlet alle sports-
kanalerne i én pakke. Ingen andre steder kan 
man se alle sportskanalerne for ca. 4.000,- pr. 
år. Det synspunkt bakkede et enigt repræsen-
tantskab og en enig generalforsamling op om.

FULDPAKKEN
Glentens Fuldpakke koster ca. 4700,-. Det er 
langt mindre, end de fleste antenneforeninger 
eller enkeltkunder betaler. Til gengæld har vi 

udeladt nogle kanaler. I bestyrelsen har vi ikke 
mødt et medlem, der ikke mener, at der er for 
mange kanaler med. Problemet er at finde de 
kanaler, der ikke skal med. Stort set alle kanaler 
er på ønskelisten hos nogle medlemmer.  
Vi skal så i bestyrelsen stadig finde en alsidig 
programsammensætning, som generalforsam-
lingen kan bakke op om. Det er lykkedes indtil nu.
Da de danske kanaler er langt de dyreste, er 
det nogle af dem, der ikke er plads til i økono-
mien. Vi har en stadig strid om, hvor stor rabat 
vi kan få hos udbyderne, som grundlæggende 
har det synspunkt, at størrelsen hos kunden 
(foreningen) er afgørende for rabatten. Det 
synspunkt deler vi selvsagt ikke. Den enkelte 
seer rundt om i landet burde efter vores me-
ning principielt betale den samme pris for den 
enkelte kanal.

UPTOWN I GRUNDPAKKEN
De to Uptown musikkanaler er flyttet til Grund-
pakken. Det giver mulighed for, at alle medlem-
mer kan lytte til musik på tv’et. Den ene er en 
slags P4 kanal, som sender dansk musik med 
bl.a. Kim Larsen, Lis Sørensen, TV2 og mange 
andre. Der er også nye hits med. Den anden 
kanal sender klassisk musik.

INTERNETPRISER
Fra 1. januar forenkler vi internettilbuddet.  
Der vil fra denne dato kun være to muligheder 
at vælge imellem: En 50/10 forbindelse til 99,- 
og en 100/20 forbindelse til 199,- pr. måned. 
Det må vist siges at være konkurrencedygtige 
priser. Indtil den 1. januar 2017 gælder priserne 
desværre kun de medlemmer, der i forvejen 
modtager internet fra Glenten.
EN FORENING
Som forening skal vi ikke tjene penge til ejere. 
Efterhånden som vi vokser, kommer alle stor-
driftsfordele medlemmerne til gode. Billigt tv, 
internet, telefoni og – forhåbentlig – gratis Start 
Forfra m.m. fra den 1.1.2015.
Vi taler løbende med antenneforeninger, idet vi 
ikke lægger skjul på, at vi gerne vil være endnu 
større med de fordele, det giver for alle med-
lemmer i og uden for Odense.

Artikel af
Søren Skaarup
Formand

Lederen
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SOM NOGET NYT ER VAGTSERVICE UDVIDET TIL KL. 23 HELE UGEN.
Glenten har fået nyt telefonsystem. Det betyder at du fremover kun skal huske et nummer til Glenten.
Det gælder hvad enten du har brug for at få kontakt til:
ADMINISTRATIONEN: Vælger du hvis du vil skifte pakke, sætte i bero, åbne for signal osv.
BOGHOLDERIET: Vælger du hvis du har spørgsmål vedr. din faktura.
TEKNISK AFDELING: Vælger du hvis du har tekniske spørgsmål.
SERVICE VEDR. DÅRLIGE SIGNALER: Vælger du hvis du har problemer med dit TV-signal.
INTERNETSUPPORT, GLENTEN: Vælger du hvis du har internet fra Glenten.
INTERNETSUPPORT, STOFA: 88303020, alle dage 8-21
VAGTTELEFONEN: Vælger du hvis du har pludseligt signaludfald om aftenen eller i weekenden.
Alle ovenstående punkter kan kun vælges i de perioder hvor de kan kontaktes.
Telefontider ses nedenfor.
ADMINISTRATION, BOGHOLDERI OG TEKNISK AFDELING:
Man-ons 10-13, tor 14-16, fre 10-12
PERSONLIG BETJENING:
Man-ons 12-14, tor 14-17, fre 10-12
INTERNETSUPPORT, GLENTEN:
Man-fre 17-20, lør/søn 13-17
SERVICE VEDR: DÅRLIGT SIGNAL:
Man-tors 9-16, fre 9-12
VAGTTELEFONEN:
Hele ugen: Man-tors 16-23, fre 12-23, lør/søn 8-23
VAGTTELEFONEN MÅ KUN BRUGES VED PLUDSELIGT OPSTÅEDE FEJL!
Spørg gerne naboen om de også har problemer. Tilkalder du vagtservice og det viser sig at du
har fejl på eget udstyr får du en regning for vagtudkald.
ØSTPARKENS ANTENNELAUG, FRAUGDE OG JULAGERGÅRD ANTENNELAUG:
Fra nu af skal også medlemmer af Østparkens Antennelaug og Julagergård Antennelaug kontakte
Glenten i alle tilfælde.
GLENTENS EMAIL-ADRESSE ER: INFO@GLENTENODENSE.DK

KONTAKTINFO
oversigt over kontaktinformationer..

Et nummer til Glenten...  66 14 41 77

KONTAKTINFO

Her finder du  
vores kontaktinformationer..

Glenten lægger vægt på, at medlemmers hen-
vendelser betjenes hurtigt og effektivt.  
Glentens medlemmer skal ikke være kastebold 
mellem forskellige afdelinger, der ikke ved hvad 
den anden gør, eller betjenes af medarbejdere 
uden de nødvendige tekniske, eller administra-
tive forudsætninger.

Lange ventetider i spidsbelastningsperioder, 
som nogle gange kunne opleves er afskaf-
fet, fordi det nye telefonsystem blev sat i drift 
i foråret 2014, giver mulighed for at lægge en 
telefonbesked. Herefter vil man samme dag, 
eller senest dagen efter, blive ringet op.

HURTIG OG EFFEKTIV TELEFONBETJENING

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

Det samlede resultat er hurtig, kompetent med-
lemsservice og høj svarkvalitet.
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Foto: Sofia Kozlova.

Naturen fascinerer og inspirerer os. Vi kan lade tanken flyve frit fra toppen af høje bjerge, få adrenalin-kick 
ved at sejle ned ad brusende floder og smage på skovens bær. Oplevelserne venter derude og på de svenske, 
norske og tyske nabolandskanaler. Her er der hver dag nye, spændende naturudsendelser – både før og efter 

du selv har været udenfor. 

Stil ind på en inspirerende rejse gennem svenske, norske og tyske landskaber.

ARTE Ty/FrRTL Tyskland ZDF TysklandARD Tyskland NDR TysklandTV4 Sverige TV2 NorgeSVT1 Sverige SVT2 Sverige NRK1 Norge

V E L K O M M E N
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FM	  RADIO	  PROGRAMMER
Programmer MHz Programmer MHz

DR	  P1 87.60 KLASSIK	  RADIO,	  TYSK 97.40

DR	  P4	  FYN 88.20 HIT	  RADIO	  FFH 97.80

DR	  2	  KLASSISK 88.70 NORGE	  P4 98.60

DR	  P3 89.80 DR	  P6	  BEAT 99.10

	  FTR FYNS	  TOTAL	  RADIO 90.40 RADIO	  ALFA 99.40

SR	  P4	  SVERIGE 91.10 RADIO	  100	  FM 99.70

RADIO	  ENERGY 91.40 RADIO	  SWISS	  JAZZ 100.00

THE	  VOICE 92.30 RTL	  RADIO 101.40

NOSTALGIE	  LA	  L'EGENDE 93.00 RADIO24SYV 102.40

RADIO	  LUNA,	  KOMITEENS	  RADIO	  
M.FL ODENSE	  KANALEN 93.30 N-‐JOY 103.30

NDR	  1 93.70 KLUBBEN 104.20

NDR	  2 94.40 FRANCE	  CULTURE 105.30

NDR	  KULTUR 95.00 NOVA	  FM 105.60

DR	  P5 95.50 VLR 106.50

DLF 96.10 RADIO	  JEDYNKA 107.00

BBC	  WORLD	  SERVICE 107.80

PÅ DE FØLGENDE SIDER HAR DU:

RADIO PROGRAMMER, TV GUIDE, A LA CARTE 
OVERSIGT, SAMT SÅDAN SØGER DU DINE  
DIGITALE PROGRAMMER FREM...

Det er efterår og tid til at gøre haven klar til  
vinteren. I den forbindelse vil vi gerne dreje  
opmærksomheden hen på foreningens skabe 
og standere, som til tider forsvinder lidt i alt 
dejlige grønne.
Nu og da, skal vores teknikere løse opgaver i 
disse skabe og det kan være en udfordring  
for dem overhovedet at få adgang.  
Opgaverne kan svinge fra planlagte pakkeskift 
til akut fejlretning. Ved akut fejlretning, kan op 
imod 250 internetforbindelser i et område være 
berørt. I den situation, er teknikerens fokus helt 
og aldeles på at få løst problemet. 
 
Tanker om at lave en smuk beskæring af det 
stedsegrønne, strejfer aldrig en presset tek-
niker. Efteråret er således havemenneskets 
oplagte anledning til selv at få indflydelse på, 
hvordan der bliver beskåret omkring skabe og 
standere. Vi ser ofte, at hækken er klippet  
sirligt til, i plan med forsiden af skabet, men  
det er faktisk ikke helt godt nok. Det er smukt, 
men uhensigtsmæssigt. Den enkle regel er, at 
der skal være 10cm luft ved siden af og over 
skabet. Foran skabet, skal der være helt frit.  
Er der ikke det, kan grene, blade, kviste og  
meget andet let komme i klemme i lågen og 
den kan ikke lukkes. I den situation, vil den 

GRØNNE GLÆDER
En udfordring for dem overhovedet at få adgang....
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pressede tekniker foretage den nødvendige 
beskæring. Han har ikke haveredskaber med 
og må klare sig med skovl, nedstryger og bide-
tang. Det bærer resultatet ofte tydeligt præg af, 
men han er jo ikke gartner…

I områder, hvor skabene står i bagskel, er det 
desuden vigtigt, at sikre teknikeren uhindret  
adgang. Alt for ofte spildes der kostbar tid på, 
at lede efter standere under kompostbunker, 
inde i brændeskure, bag plankeværker…  
til tider er haven låst af og endog bevogtet  
af en hund. Det er sket, at man har måttet 
opgive at finde en fejl under vagtudkald, fordi 
anlægget var utilgængeligt. Husk derfor på at 
en fejl i en baghave, kan have konsekvens  
for mange af de nærmeste naboer og ikke  
blot havejeren selv. Tilgængeligheden er et  
solidarisk anliggende.

Vi, der er ansat i Glentevejs Antennelaug, har 
konstant vores opmærksomhed rettet imod, at 
forskellen på os og vores kommercielle konkur-
renter i markedet, er den, at vi er en forening 
og at vi skal tjene medlemmernes interesse 
bedst muligt. Hjælp os med at nå dette mål.

/JAL
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SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE PROGRAMMER FREM

kabler hen til tv eller boks, og søgemetode skal være 
ok, for at få et godt resultat. Oplever du evt. pixele-
ringer, prøv med et godt kabel direkte fra stikdåsen i 
væggen til tv eller boks.

PHILIPS:
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, ok – 
dansk, ok – netværk, ok – kabel – indsæt værdierne, 
som herover. – Start, ok. kanalerne søges og gem-
mes, ok. for at undgå, at philips sletter dine kanaler 
gå til:  opsæt>kanalindstillinger>kanalinstallation>Auto
matisk kanalopdatering: Vælg fra.

SAMSUNG:
NB! ikke alle funktioner i nyere modeler virker med 
Glenten. F.eks. funktionen “TV nu” har Samsung valgt 
ikke at supportere for selvstændige antenneforenin-
ger. ønsker du at købe et Samsung TV, hør forhand-
leren, om de har slået HbbTV fra. (Så kan du ikke 
se dr’s arkiver)nye Samsung har operatørvalg, her 
vælger du “Andre” og indtaster værdierne. Du skal 
vælge Hurtigscan. menuindstillingerAutolagring. Net-
værks id: 1, frekvens 434000, Symbolrate: 6875, QAm 
64. (Svigter det, prøv: netværks id: 1, frekvens 154000, 
Symbolrate: 6875, QAm 256.)

SONY:
Tryk menu

Vælg, indstillinger Vælg værktøjskassen
Vælg digital opsætning Vælg gaffelnøglen/Digital 

programindstilling, vælg Aut. programindstilling.
Vil du.. Ja - Kabel tv - Hurtig scanning - Frekvens, 

manuel: 434.000 net, id: manuel: 1 – Start

Ældre modeller: Autostart Sprog: dansk land: Svensk, 
herefter som herover. Nye Sony har operatørvalg, her 
vælger du “Andre” og indtaster værdierne.

PANASONIC:
lav en fuldscanning, ikke en hurtigscanning.

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

DENVER, ABEO & BLUETINIUM BOKSE:
Nulstil eller lav en netværkssøgning.  Vælg “Glenten” 
og indtast netværks id: 00001 og søg.

DIGIALITY C2001:
nulstil Boksen.: Tryk “menu” Vælg “installation”
Vælg “nulstil modtager” Tryk “Grøn” evt. fejl med 
C2001 boksen: Boksen kan i sjældne tilfælde “fryse” 
og stå fast på et program, eller den kan vise <intet 
program> på tv’et. du kan få den igang igen selv, ved 
at “nulstille” den. Tag strømstikket ud. Hold “Tænd-
knappen” foran til venstre, inde, mens du sætter 
strømkablet ind igen. Slip først knappen når boksen 
har talt ned fra “rSt 5” til “1” på de grønne tal.

A LA CARTE:
Efter du har indsat modul/kort første gang, kan der 
gå op til 5 min, før billedet kommer frem.  A la carte 
programmerne hedder “AlaCarte“ efter navnet, og 
kommer typisk fra kanal 111 opefter. * Chip på kortet 
skal indad først og mod den blå eller gule side af CA-
modulet. * på C2001 boks: Chip nedad og indad først. 
oplever du problemer, send en mail til cas@glenten.dk 
med din adresse, program og kortnummer (de sidste 
4 cifre før bindestregen.) 0207180 _ _ _ _

Disse ting, kan stå i din TV-menu: Digital indstilling – Konfig - Auto lagring – manuel – kabel - Hurtigscan. Find i menu-
erne, hvor du kan indtaste disse værdier: Frekvens: 434 mHz (434.000 kHz), QAm: 64, Symbolrate/ modu-
lation: 6875, netværks id: 1 (00001) Får du en til at hjælpe dig med at søge, så skriv det ned på et stykke papir, 
så du kan gøre det selv, næste gang.

HJÆLP:
Når tvet har søgt rigtigt vha. lCn, så er dr1 på kanalplads 1 og TV2 på kanalplads 
2. er det ikke nemt, at søge kanalerne ind og kan din manual eller forhandler 
ikke finde ud af det, så kan producenten måske forklare det på en menneskelig 
måde? disse links er også på (glenten.dk/tvguides)

TV

LG
Parasonic
Sony
Samsung
Philips
Prosonic
Grundig
JVC
B&O

Telefon

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

E Mail/hjemmeside

www.lg.com/dk/support panasonic 
www.sony.dk/support/da Samsung

www.sony.dk/support/da
www.samsung.com/dk/info/contactus.html

www.support.philips.com
kundesupport@bilka.dk

servicedanmark@grundig.com
forhandleren

B & o forhandleren

DISSE STIK MÅ IKKE 
FOREFINDES!

De kan give pixeleringer og 
hakken i billedet.

Husk! dine fordelere og kab-
ler hen til boks eller tv’et skal 

være Hftætte.
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INFORMATION
Vigtig information til vores medlemmer...

PAKKESKIFT

Fremover skal du melde
Evt. pakkeskift 
SENEST
den 10. i måneden,  
hvis pakkeskift skal  
træde i kraft til den  
første i måneden.

I modsat fald vil  
pakkeskift først blive  
udført den næste første.

RYKKERPROCEDURE!

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

Uden yderligere varsel!

HUSK!
I ALLE TILFÆLDE AF SUPPORT/SPØRGSMÅL RING TIL 66 14 41 77

Et nummer til Glenten... 

66 14 41 77
GLENTENS INTERNET

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

Navn:

Glenten 4
Glenten 20
Turbo 50
Turbo 100
Synkron 8
Synkron 20

Hastighed:

4 Mbit/2 Mbit 
20 Mbit/2 Mbit
50 Mbit/20 Mbit
100 Mbit/20 Mbit
8 Mbit/8 MBit
20 Mbit/20 Mbit

Pris pr. mdr.:

99 kr.
149 kr.
249 kr.
298 kr.
149 kr.
199 kr.

HUSK:

At tilmelde dig til PBS

Regningen bliver
på 50 kr. ekstra i gebyr
uden tilmelding.

Se vores hjemmeside 
på glenten.dk

INDSTILLING AF TV KANALER

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

Medlemmer som ikke selv kan få hjælp til dette via en nabo, vicevært el-
ler familie kan kontakte en tv og radio forhandler som vist forneden, det 
koster hos disse forhandlere 350 kr. det kunne være en fordel for med-
lemmer at måden, at gøre det på noteres ned af teknikeren, så man selv 
kan udføre det en anden gang. nedennævnte forhandlere har lovet os, at 
prisen på 350 kr. inkluderer kørsel.

Ved digital søgning kan man se her i bladet, hvordan man gør det eller 
også på info kanalen og www.glenten.dk. der er forskellige ting som skal 
indtastes. Ellers henvises til tv’ets manual eller spørg din forhandler.

B&O / Klaregade 3 / 5000 Odense C / 66 14 19 12 (kun tv fra B&O)

ES Kabel TV / Egegårdsvej 3 / 5260 Odense S / 82 13 05 33

IC Radio / Odensevej 1 / 5260 Odense S / 66 15 04 99

Klok Radio / Skibhusvej 88 / 5000 Odense C / 66 13 98 77

OK Radio / Reventlowsvej 50 / 5000 Odense C / 66 11 47 10

Radio & TV eksperten / Steenbachsvej 1 / 5000 Odense C / 40 16 55 21
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HUSK GLENTENS GENERALFORSAMLING 2015
Sæt X i kalenderen torsdag, den 19. februar 2015, kl. 19.00.

SÆT X I KALENDEREN
TORSDAG, D. 19. FEBRUAR 2015, KL. 19.00.

ELEKTRONISK INDKALDELSEN
Ønsker du at modtage indkaldelsen elektronisk, skal du tilmelde dig Glentens elektroniske nyheds-
brev på GLENTEN.DK

GENERALFORSAMLING 2015, vil herudover, som sædvanligt, blive annonceret på GLENTEN.DK, 
info-kanalen og text-tv.
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Udbyder Kr. pr. md. Internethastighed Kr. pr. Mbit/s

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

INTERNETPRISER PÅ OP TIL 150 KR. PR. MÅNED

 Antennelaug
Glentevejs

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

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

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

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

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr. 

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 299 kr. pr. mdr. 60/60 Mbit/s 2,49 kr. pr. Mbit/s  

  HØJESTE HASTIGHED

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

INTERNETPRISER PÅ OP TIL 150 KR. PR. MÅNED

 Antennelaug
Glentevejs

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

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

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

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

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr. 

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 299 kr. pr. mdr. 60/60 Mbit/s 2,49 kr. pr. Mbit/s  

  HØJESTE HASTIGHED

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 150 kr.

INTERNETPRISER PÅ OP TIL 150 KR. PR. MÅNED

 Antennelaug
Glentevejs

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

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

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

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

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr.

 markedsfører ikke _ _

 internet til under 250 kr. 

 Antennelaug
Glentevejs

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

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

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

  HØJESTE HASTIGHED BILLIGST

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

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

  LAVESTE HASTIGHED DYREST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 299 kr. pr. mdr. 60/60 Mbit/s 2,49 kr. pr. Mbit/s  

  HØJESTE HASTIGHED
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Fra 1. januar 2015, bliver det billigere for de medlemmer, der kan få Glentens internet. 
Og fra samme dato, vil der være 2 internethastigheder i stedet for de nuværende 6 internethastigheder.
Nuværende hastigheder og priser:

Glenten 4  4/2 Mbit  99,-   |   Glenten 20  20/2 Mbit  149,-   |   Synkron   8/8 Mbit  149,- 
Synkron 20  20/20 Mbit  199,-   |   Turbo 50  50/20 Mbit  249,-   |   Turbo 100  100/20 Mbit  298,-

GLENTEN SMIDER PRISBOMBE…
Højere internethastigheder – lavere priser den 1. januar 2014

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

PRISBOMBE

Billigere for medlemmer 
med Glenten’s internet...

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

Medlemmer, der har Glentens 4/2 M/bit internet til 99 kr./mnd., får 50/10 M/bit   
internet til samme pris.

Medlemmer, der har Glentens 20/2 M/bit internet til 149 kr./mnd., får 50/10 M/bit     
internet, og prisen sænkes med 50 kr./mnd. til 99 kr./mnd.

Medlemmer, der har Glentens 8/8 M/bit internet til 149 kr./mnd., får 50/10 M/bit  
internet, og prisen sænkes med 50 kr./mnd. til 99 kr./mnd.

Medlemmer, der har Glentens 20/20 M/bit internet til 199 kr./mnd., får 100/20 M/bit 
internet til samme pris.

Medlemmer, der har Glentens 50/20 M/bit internet til 249 kr./mnd., får 100/20 M/bit 
internet, og prisen sænkes med 50 kr./mnd. til 199 kr./mnd.

Medlemmer, der har Glentens 100/20 M/bit internet til 298 kr./mnd., fortsætter med 
uændret hastighed, og prisen sænkes med 99 kr./mnd. til 199 kr./mnd.

 

 

 

SÅDAN BLIVER INTERNETHASTIGHEDERNE KONVERTERET
Kommende hastigheder og priser:

Medlemmer, der ønsker en anden konvertering end den  
ovenfor, kan rette henvendelse på info@glentenodense.dk  
eller på telefon 66 144 177 i kontorets åbningstider, der  
fremgår på side 6.
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NÅR NATUREN KALDER
Fantastiske naturfilm venter på at blive set....

Lad tankerne flyve frit fra toppen af høje bjerge, 
få adrenalin-kick ved at sejle ned ad brusende 
floder, og smag på skovens vilde bær og planter.

Oplevelserne venter lige udenfor i både Sverige, 
Norge og Tyskland. Og når du ikke lige selv 
har vandrestøvlerne på, kan du bare tune ind 
på nabolandskanalerne og få naturoplevelser 
direkte ind i din stue. 
 
Naturen gør noget ved os. Vi drages, stopper 
op, mærker efter, zoomer ind, lader tanker-
ne flyve og giver slip. Mange elsker en god 
vandretur, en sejltur eller blot en bænk på et 
højdedrag, hvorfra tankerne og øjet kan vandre. 
Men du behøver ikke krydse hverken elve eller 
høje bjergkæder – du kan nøjes med at læne 
dig tilbage i stolen og nyde udsigten. 

83.000 KILOMETER  
EVIGT FORANDERLIG KYSTLINJE
Norge er indbegrebet af storslået natur. 
Stejle bjerge og dybe fjorde, grønne dale med 
løvskove, iskold tundra, vildmark og spektaku-
lære kystlinjer. Landets naturrigdom er overdå-
dig, og programmer som ”Ut i naturen” tager 
os med på ugentlige oplevelsesture tæt på 
sælkolonierne på Svalbard og højt op i bjergene 
i Jotunheimen. I dokumentarserien ”Oppdrag 
Sognefjorden” kunne det næste ikke blive for 
ekstremt, da 12 vovehalse kastede sig ud i 
den spektakulære natur både med og uden 
faldskærm. I “Hurtigruten – minut for minut” og 
”Norskekysten” sørgede NRK også for, at vi 
nåede hele vejen rundt om de 83.000 kilometer 
evigt foranderlige kystlinje.

DET GRØNNE TYSKLAND
Fordommen om Tyskland som motorvej kunne 
ikke være mere forkert. UNESCO har optaget 
Vadehavet på listen over verdensnaturarv,  
og i Berchtesgaden udfolder det alpine dyreliv 
sig med stenbukke, murmeldyr, sneharer og 
kongeørne.

’Terra X’ på ZDF viser den ukendte planet, og 
i prisvindende dokumentarer kommer vi med 
på ekspeditioner til fjerne områder, højere op, 
dybere ned og tættere på end før.

ARD tager konkurrencen op med ”Erlebnis 
Erde”, der er på sporet af den vilde natur  
fra vildsvin i vidtstrakte skove mod vest -  
og sorte storke i den eventyrlige Spreewald. 
”Wildes Deutschland” hedder serien - og den 
er virkelig vild.

VILDMARKEN BEGYNDER I SVERIGE
Med ’Allemandsretten’ holder svenskerne 
deres elskede natur tilgængelig for alle, og 
deres kærlighed til naturen ser man også i 
programmet ”Mitt i naturen”. Med værten 
Martin Emtenäs kommer vi tæt på den svenske 
naturs store og små skabninger – fra harer og 
spurvehøge til bjørne og hermeliner. Den tætte 
kontakt med naturen ses og i jagttraditionen, 
og elgjagten dyrkes i store dele af Sverige.  
Det så vi i dokumentarserien på SVT:“Jakt”. 

Arm og benbrækken!

Nabolandskanalerne sætter i 2014 fokus på den smukke natur, 
som hersker i vores nabolande.  
Besøg natur.verdenstv.dk og få tips til enestående rejsemål, 
eksempler på vilde dyr, særlige bær og inspiration til at bruge 
naturens ressourcer i køkkenet.  
Du kan også teste din viden om naturlivet, og deltage i spæn-
dende konkurrencer.

UD I NATUREN

Fantastiske natur oplevel-
ser kalder...
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SUPERHURTIGT INTERNET PÅ NYBORGVEJ
De netværkskabler som Glenten installerer til internet, kan uden videre overføre op til 10 Gbit/s.

Artikel af
Peter K. Olsen
Teknik

Nyborgvej, Ørbækvej 
og Munkerisvej..

FAB er startet på renoveringen af de, over  
1000 lejligheder på Nyborgvej.  
Det er meningen at alle lejlighederne i trekanten 
omgivet af Nyborgvej, Ørbækvej og Munkeris-
vej skal renoveres i løbet af de næste 4-5 år.
De fleste beboere i bebyggelsen har i mange 
år fået TV fra Glenten og internet, via antenne-
anlægget, fra de, efterhånden flere udbydere, 
som igennem tiden har haft eneret på internet 
via Glentens antenneanlæg.

Dette bliver der nu lavet om på. I takt med at 
lejlighederne bliver renoveret, installerer Glen-
ten helt nye kabler til tv og internet.
Mht. tv bliver der installeret et helt nyt antenne-
anlæg i hver af de 1000 lejligheder. Man kunne 
selvfølgelig også have lavet en løsning med 
fiberkabel ind i hver lejlighed. Det er dog ikke en 
fornuftig og rentabel løsning når der skal kunne 
tilsluttes flere tv til den samme stikledning.
Mht. internet så skulle vi naturligvis sikre os en 
fremtidssikker løsning, nu vi havde muligheden 
for at trække nye kabler. Her stod valget mel-
lem at trække fiberkabler eller netværkskabler 
op i hver lejlighed. 
Glenten har i 2011 lavet nyt internet i FAB´s 
boliger på Bregnevej, hvor hver lejlighed har 
fået trukket et netværkskabel fra et krydsfelt i 
kælderen og ind i hver lejlighed. I de over 3 år, 
der er gået siden beboerne på Bregnevej har 
fået installeret bolignet har der ikke været et 
eneste udfald på internet, som kunne tilskrives 
bolignetløsningen. 
Derfor stod det også lige for da de mange boli-
ger på Nyborgvej skulle renoveres, at her skulle 
installeres bolignet. 

VILLE DET IKKE HAVE VÆRET BEDRE 
MED FIBER?
På ingen måde! De netværkskabler som  
Glenten installerer til internet i lejlighederne kan 
uden videre overføre op til 10 Gbit/s. Den høje-
ste hastighed afhænger mere eller mindre kun 
af det udstyr, som sættes i hver ende af kablet. 

JAMEN FIBERKABLER KAN DA OVER-
FØRE LANGT HØJERE HASTIGHEDER.. 
Det er helt korrekt, at fiberkabler kan overføre 
ekstremt høje hastigheder og det over meget 
lange strækninger. Det vi taler om her er de få 
meter, der er fra en kælder og ind i en lejlighed. 
Der er det slet ikke nødvendigt med ekstreme 
hastigheder. Her rækker 10 Gbit/s vist mere 
end rigeligt. Det sidste stykke hen til PCén er jo 
alligevel et netværkskabel..

FIBERNET HAR HASTIGHEDSGARANTI...!?
Den garanti kan ingen internetudbyder tilbyde. 
Sådan er det. Det eneste man som internetud-
byder nogenlunde kan garantere er at der ikke 
er nogen flaskehalse i ens eget net. Hvad der 
er af begrænsninger ude på det store internet 
kan ingen internetudbyder være herre over.

HVAD KOSTER DET OG HVAD FÅR JEG??
Du får:
50/50 MBIT/S TIL 99 KR. PR. MÅNED!
100/100 MBIT/S TIL 199 KR. PR. MÅNED!
Læg mærke til at download og upload hastig-
heden er den samme – ligesom fibernet. �

På nedenstående screendump kan du se  
kvaliteten af Glentens 100/100 Mbit bolignet:

Dem som er interesseret i spil på PC´en kan hurtigt se, at det er højkvalitets internet til meget billige priser.
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Medlemmerne i den vestsjællandske antenne-
forening sparede mange penge på leverandør-
skift til Glenten

Der skete store ændringer i Gørlev Antenne-
forening den 1. oktober. Medlemmerne af  
Gørlev Antenneforening fik billigere tv, internet 
og telefoni.

”For 6 år siden lavede vi kontrakt med Canal 
Digital om levering af TV, internet og telefoni. 
Siden overtog Stofa kontrakten, som udløb  
den 1. oktober”, forklarer formand for Gørlev 
Antenneforening, Flemming Klitgaard,  
og fortsætter:

”Vi syntes at tiden var inde til at undersøge an-
dre muligheder på markedet.
Vi har forhandlet med andre leverandører,  
men fundet ud af, at Glenten er den antenne-
forening, der minder mest om Gørlev Antenne-
forening. Og i øvrigt havde Glentens det bedste 
tilbud på hylden.”

Glenten har det lige som Gørlev Antennefor-
ening: De faktiske omkostninger og nødvendige 
investeringer skal kun lige dækkes.  
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Der skal ikke tjenes penge eller skabes afkast 
til en kreds af aktionærer, som det er tilfældes 
hos kommercielle udbydere.

Glenten står for leverance af tv, internet mobil-
telefoni og mobilt bredbånd, mens Evercall  
som er et telefonselskab vil fremover stå for 
leveringen af IP-telefoni.
 
”Fremover vil vores medlemmer alene få  
digitale tv-signaler. Fjernsyn, der ikke er over  
5 år gamle ingen problemer med det.  
De få medlemmer, der har et ældre TV, skal 
have en boks der omsætter de digitale signaler, 
og her tilbød vi en meget fordelagtig løsning til 
vores medlemmer.

Alt i alt har vores medlemmer sparet op til  
27% på tv og op til 29% på internet.
Hvis en familie har den store tv-pakke og en 
almindelig internetforbindelse, vil besparelsen 
være over 2.000 kr. om året i forhold til i dag. 
Så det er nok den billigste måde at have  
internet og se TV på.”, slutter formand
  
Flemming Klitgaard.
GØRLEV ANTENNEFORENING

Artikel af
Flemming Klitgaard

medlemmer
sparer op til 27% på tv...

VELKOMMEN TIL GØRLEV ANTENNEFORENING
Medlemmerne i den vestsjællandske antenneforening sparede mange penge på.....

GLENTEN JULEKALENDER I DECEMBER MÅNED
Kun for medlemmer af Glenten...

Som medlem af Glenten, får du mulighed for at lege med på 
hjemmesiden, hvor du dagligt i dagene fra 1. - 24. december 
vil kunne åbne en låge i Glenten julekalenderen.
Bag lågen gemmer der sig et spørgsmål og svarer du rigtigt, 
har du mulighed for at vinde dagens gave. Spørgsmålene 
handler om Glenten. Jo flere dage du svarer rigtigt, des større 
chance har du for at vinde dagens julegave. Jo flere dage du 
svarer rigtigt, des større chance har du for at vinde den store 
julegave, som vi udtrækker efter den 24. december 2014.
Der vil være mulighed for at vinde rigtig gode præmier og 
hovedpræmien er der gjort ekstra meget ud af.
Glæd dig til 24 Glenten julekalenderdage i december - hold 
øje på hjemmesiden.
Hvis du tilmelder dig Glentens nyhedsbrev på glenten.dk, 
bliver du mindet om julekonkurrencen, og vilkårene for den.

Glenten
”Med ønsket om en glædelig jul...”
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NB! 
Undgå at betale  

fakturagebyr på kr. 50.-  

Tilmeld Nets. 

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

Du skal oplyse dette om din antenneregning
PBS-nr.: 03237370
Deb.gr.nr.: 03352
Dit medlemsnummer (6 cifre)  
Start med 2 nuller 00 , efterfulgt af dit 6 cifrede medlemsnummer.
(Dobbeltcheck, at du har skrevet rigtigt.)

Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og  
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

INDSEND KUPONEN INDEN D. 10. I MÅNEDEN 
FOR PAKKESKIFT TIL D. NÆSTE 1.

SKIFT
KANAL 
PAKKE 
HER...

KLIP UD/
INDSEND

HUSK
DIN
UNDERSKRIFT

__Grundpakken

__Fuldpakken

__Sportspakken + Film

__Mellempakken

__Sportspakken

__Familiepakken

__Fuldpakken + Film

PRIS FOR PAKKESKIFT 300,-
KUPONEN BEDES VENLIGST UDFYLDT MED BLOKBOGSTAVER

DENNE ERSTATTER TIDLIGERE INDSENDTE KUPON TIL PAKKESKIFT

SE EVT. ÆNDRINGER PÅ INFOKANALEN
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MAIL:
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KAN JEG FÅ INTERNET FRA GLENTEN
Glenten udbyder nu usansynligt billigt internet og mange vil spørge...

I 2001 startede man så småt med at udbyde in-
ternet i Glenten. Det var foreningens mangeårige 
servicepartner Ole Eriksen, OE Kabel TV, som 
startede med at forberede antenneanlægget til 
internet.
i forbindelse med firmaets investering i internet 
på Glenten blev der mellem Glentens bestyrelse 
og Ole Eriksen indgået en 10-årig kontrakt, hvor 
OE Kabel TV havde eneret på at udbyde internet 
på anlægget i perioden. I 2005 Solgte Ole Eriksen 
sit firma til Canal Digital. Canal Digital havde i en 
del år leveret TV og paraboler til private, og ville 
gerne ind og have en del af markedet for kabel 
TV.
Lige inden Canal Digital overtog OE Kabel TV i 
oktober 2005, blev internetkontrakten mellem OE 
Kabel TV og Glenten forlænget med 7 år, så kon-
trakten i stedet for at udløbe i 2011, ville udløbe pr. 
1. januar 2019. Dette forhold, sammen med flere 
andre ting, gjorde at den daværende bestyrelse 
blev afsat på Glentens generalforsamling den  
8. februar 2006.

Den nye bestyrelse var stærkt utilfreds med at 
div. kontrakter og specielt internetkontrakten var 
så lang. Her skal det indskydes, at den årlige om-
sætning på at drive internet på Glentens antenne-
anlæg ligger omkring 20 mio pr. år, så det er rigtig 
mange penge det drejer sig om. Efter at Canal 
Digital havde overtaget OE Kabel TV´s firma og 
kontrakter var der mange møder og forhandlinger 
mellem Glentens bestyrelse og Canal Digital om 
en evt. nedsættelse af kontraktlængden vedr. in-
ternet. Alt dette førte ikke til noget og derfor blev 
der indledt en voldgiftssag mellem Glenten og 
Canal Digital. Denne blev ført i december 2009. 
Udfaldet af sagen blev bl.a. at de områder i Glen-
ten, som var signalforsynet i april måned 2004 

forblev en del af den lange internetkontrakt.
Voldgiftsdommen skar også 2 år af kontraktlæng-
den på internet så internetkontrakten udløber den 
1. januar 2017.

I mellemtiden var Glenten begyndt at levere sin 
egen internetløsning til 2 nye foreninger i Tarup, 
som blev en del af Glenten i 2008. Her var strids-
punktet de nedgravede fiberkabler, som forsy-
nede de nye medlemmer med signal og internet 
fra Glenten. Canal Digital mente at fiberkablerne 
også var en del af deres eneret til internet.  
Denne eneret blev dog forkastet ved voldgiftsaf-
gørelsen. Interesserede kan læse om voldgiftsaf-
gørelsen i det første medlemsblad 2010.  
Det kan findes på http://glenten.dk

Det korte af det lange blev, at foreninger, og 
områder, som blev tilkoblet Glenten efter april 
måned, 2004 ikke var indeholdt i Canal Digitals 
eneret til leverance af internet.
Dette har banet vejen for, at Glenten nu har ca. 
3100 egne internetkunder i Odense, Lunde og 
Tommerup St.

I 2010 fandt Canal Digital ud af at man ikke var i 
stand til at opretholde en fornuftig forretning inden 
for kabel TV. Derfor satte man kabel TV afdelingen 
til salg. Glenten tilbød Canal Digital at man ville 
”købe” internetkontrakten tilbage; så Glenten selv 
påbegyndte salg af internet til medlemmerne. 
På det tidspunkt var der ca. 6 år tilbage af kon-
trakten så det kunne godt betale sig.
Det endte dog med at Stofa købte hele Canal 
Digitals kabel TV forretning – incl. eneretten til 
levering af internet på Glenten.  
Det er her vi står i dag.
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Kan jeg få internet
fra Glenten..

HVOR HAR MAN SÅ MULIGHED FOR AT FÅ GLENTENS EGET INTERNET?

Antenneforeninger:
Julagergård Antennelaug
Østparkens Antennelaug
A70 Bolbro
Bellinge Antennelaug
Søparkens Grundejerforening
Tidligere kolibri Antennelaug
Tidligere Tarup Antennelaug
Lunde Antennelaug
Tommerup St. Antenneforening

Områder:
Skibhus Skovly
Skibhusvej 266-284
Kimbrerbakken, (nyt område i Bellinge)
FAB, Nedergården i Nedergade
FAB, Bregnevej 19 (Bolignet)
OAB (Civica) Afd. 25 Kildemosen
Gyldenhøjen/Gyldenhusvej, Gyldenmarken
OAB (Civica) Afd. 1 Kochsgade m. fl.
Isgårdsvænget
Søndermarken + Bækkelunds Have
Nyborgvej 339 (og nedefter i takt med renove-
ring af lejligheder)
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