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REFERAT af ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 
 

Onsdag, den 1. oktober 2014, kl. 19.00 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 
Claus Bergs Gade 7 
5000 Odense C. 

 
Ved mail af 23. september 2014 blev følgende dagsorden rundsendt jvf. § 2, stk. 7 i 
gældende forretningsorden og jvf. § 13, stk. 3 i vedtægterne: 
 
1. Valg af mødeleder. 
2. Bestyrelsens information om den valgte løsning til medlemmerne for 
 

• Web-tv indenfor/udenfor husstanden 
(Medlemmerne kan se tv på tablets, smartphones, MAC og PC) 
 

• Start Forfra 
(Medlemmerne kan starte tv-programmer forfra, spole frem/tilbage og sætte på pause) 
 

• Sidste Døgn 
(Medlemmerne kan se tv-programmer, der er sendt samme dag, eller dagen før) 
 

• DR Arkiv 
(Medlemmerne kan se alle DR’s egenproducerede tv-programmer op til 30 dage tilbage) 
 

• Nabolands Arkiv 
(Medlemmerne kan se nabolandskanalernes, dansk tekstede tv-programmer op til 30 dage tilbage) 
 

3. Eventuel information fra områderne. 
4. Eventuelt. 
 

- o O o - 
 
Formand Søren Skaarup bød repræsentantskabet velkommen til ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde. 
 
Mødet blev indledt med en videofilm, der viste principperne i den tekniske løsning, som 
overvejes indført i Glenten for web-tv, start forfra, sidste døgn og arkiv. Videoen viser 
principperne i, at Glentens medlemmer kan se udvalgte tv-kanaler, fx dem i grundpak-
ken, på tablets, smartphones, MAC, PC og fjernsyn – blot der er en internetforbindelse.  
 
Principperne blev praktisk demonstreret i forholdet 1:1 for repræsentantskabet på en 
smartphone og bærbar computer.  
 
 
Ad. 1. Valg af mødeleder, og referent. 
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og oplyste, at Lars J. Knudsen på bestyrelsens 
vegne udarbejder referatet. 
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Side 2 
 
Ad. 2. Bestyrelsens information om den valgte løsning for: 
• Web-tv indenfor/udenfor husstanden 
   (Medlemmerne kan se tv på tablets, smartphones, MAC og PC) 
 

• Start Forfra 
   (Medlemmerne kan starte tv-programmer forfra, spole frem/tilbage og sætte på pause) 
 

• Sidste Døgn 
   (Medlemmerne kan se tv-programmer, der er sendt samme dag, eller dagen før) 
 

• DR Arkiv 
  (Medlemmerne kan se alle DR’s egenproducerede tv-programmer op til 30 dage tilbage) 
 

• Nabolands Arkiv 
   (Medlemmerne kan se nabolandskanalernes, dansk tekstede tv-programmer op til 30 dage tilbage) 
 
Formand Søren Skaarup oplyste indledningsvist, at processen med at finde frem til en 
teknisk god og samtidig billig løsning for Glentens medlemmer, har taget godt 1½ år. 
Markedet er afdækket ved at indhente tilbud fra en kreds af relevante virksomheder, der 
kan levere varen, gøre tilbuddene sammenlignelige, og vægte dem efter nøje udvalgte 
kriterier. 
 
Formand Søren Skaarup informerede videre om, at resultaterne af processerne er blevet, 
at bestyrelsen har planlagt at købe en teknisk platform af en leverandør, i stedet for at 
købe de digitale tv-ydelser, den kan levere. Med i købet følger også 2 ansatte og de med-
lemmer, der i forvejen køber digitale tv-ydelser af leverandøren. 
 
Søren Skaarup gennemgik den økonomi, der er forbundet med købet og også økonomien 
i alternativet, som er at købe de digitale tv-ydelser af den leverandør, der kan levere 
dem billigst. Uanset om det bliver den ene eller den anden løsning, bliver 2015 og 2016 
økonomisk trængte år i Glenten. 
 
Ved at købe den digitale platform i stedet for at købe de digitale tv-ydelser den kan leve-
re, kan der spares et ikke-ubetydeligt beløb pr. år. Repræsentantskabet blev informeret 
om den årlige besparelse, der kan opnås. 
 
Repræsentantskabet blev informeret den digitale platforms potentiale, og om de synergi-
effekter, der opnås i den forbindelse. 
 
Foreningsjuraen i forbindelse med købet har været undersøgt grundigt, herunder om kø-
bet af respekterer Glentens formålsparagrafs bestemmelser. Et advokat-responsum si-
ger, at formålsparagraffens ordlyd ikke er til hinder for et køb, bl.a. fordi købet tjener 
Glentens hovedformål (at tilbyde sine medlemmer de bedste mulige vilkår for radio/TV/ 
data-ydelser), og fordi det falder under sædvanlig aktivitet for Glenten. 
 
Mødelederen takkede for gennemgangen og informationerne, og spurgte repræsentant-
skabet, om spørgsmål til gennemgang. Der forekom følgende spørgsmål: 
 
Anni Rasmussen spurgte til, om det kun er internet fra Glenten, der giver adgang til web-
tv. Søren Skaarup svarede de digitale tv-ydelser leveres uanset hvilken internetleveran-
dør man har i hjemmet. Bare der er en internetforbindelse. Hvis man har internet fra 
TDC, Stofa eller Fullrate, så vil man kunne benytte ydelserne. 
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Side 3 

 
Annelis Pedersen spurgte om købet er indenfor geografien, som vedtægterne foreskriver 
og om købet ikke skal forelægges generalforsamlingen. 
Søren Skaarup svarede, at vedtægterne alene foreskriver, at hjemsted for Glenten er 
Odense. Der er ikke geografiske begrænsninger i vedtægterne for medlemmerne, og det 
er bl.a. derfor, at antenneforeninger som fx Tommerup, Gørlev, Tune, Vindinge og 
Østerbro i København, har mulighed for samarbejde med Glenten. 
 
Købet ligger inden for bestyrelsens sædvanlige beslutningskompetence jvf. vedtægterne, 
når det er drøftet og forelagt repræsentantskabet, som det er sket på dette møde og 
overordnet på sidste repræsentantskabsmøde den 4. september 2014. 
 
Danny Nissen spurgte til hvor lang tid det er lovligt at se tilbage på en tv-kanal. Er det 
48 timer eller længere? 
Søren Skaarup svarede, at det er lovligt at se så langt tilbage, som rettighedshaverne 
har givet rettigheder til. Det konkrete forslag opererer med sidste døgn. DRs  
egenproducerede programmer og dansktekstede nabolandskanaler 30 dage. 
 
Erik Hindkjær spurgte til hvor købet står i forhold til Stofa. 
Søren Skaarup svarede, at Stofa ikke er del af det her og at ydelserne også kan fås via 
Stofas internet, hvis man har det. Det eneste man behøver, er en internetforbindelse. 
 
Leif Rasmussen spurgte til, om internettet i Fyrreparken også kan bruges til få de digitale 
ydelser. Søren Skaarup svarede ja. 
 
Otto Leopold spurgte til hvilke rettigheder, der følger med, og om fx TV2 følger med. 
Søren Skaarup svarede, at der er ved at være en aftale i hus med rettigheder for grund-
pakken. TV2’s hovedkanal i grundpakken, er en betalingskanal, og der er rettigheder til 
tv-kanalen på fx tablet, smartphone, PC og MAC i hjemmet. Der er pt. ikke rettigheder til 
TV2s hovedkanal, hvis man er uden for hjemmet. 
 
Jan Gregersen spurgte til, om HDMI-donglen, som kan anvendes til fjernsyn, kan kobles 
på husstandens WIFI-netværk. Hvordan er leverandørens ca. 1.000 medlemmer bundet? 
Thomas Szücs svarede, at HDMI-donglen både kan kobles husstandes WIFI-netværk, og 
direkte til et internetstik, hvis man ønsker det. Søren Skaarup svarede, at der er et opsi-
gelsesvarsel på de medlemmer, som leverandøren har. 
 
Poul Nordby spurgte til, om systemet kan bruges andre steder end i ens eget hjem.  
Søren Skaarup svarede ja, blot der er en internetforbindelse det sted man er. 
 
Danny Nissen spurgte om prisen. 
Søren Skaarup svarede, at målet er, at Glentens medlemmer skal have ydelsen gratis – 
det vil sige omfattet at den pakkepris, som der er. Hvis man ønsker en HDMI-dongle, ka-
ster den i størrelsesorden 500 kr. 
 
Otto Leopold gav udtryk for, at det er en god idé, og spurgte om der er begrænsninger 
på antal enheder. Søren Skaarup svarede, at der ikke er nogen tekniske begrænsninger. 
EFTERSKRIFT: 
Af rettighedsmæssige hensyn, vil der være en begrænsning på masimalt 4 enheder pr. 
medlem. Ligeledes vil der af rettighedsmæssige hensyn være en begrænsning på TV2s 
hovedkanal, således at tv-kanal kun kan ses på en enhed ad gangen. 
 
 

… 4 



 

 
Glentevejs Antennelaug  Telefon: 66 14 41 77  Telefonisk henvendelse:   Personlig henvendelse: 
Vagtelvej 1 – 3  Telefax: 66 12 15 24  Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00  Mandag-onsdag kl. 12.00-14.00 
Postboks 174 · Odense C E-mail: info@glentenodense.dk Torsdag:         kl.14.00-17.00  Torsdag              kl. 14.00-17.00 
CVR-nr. 89 08 53 14  www.glenten.dk  Fredag:               kl. 10.00-12.00  Fredag                kl. 10.00-12.00 

 

Side 4 
 
Mødeleder Niels Gertsen anmodede om synspunkter fra repræsentantskabet. 
 
Der fremkom positive synspunkter fra repræsentantskabets medlemmer. 
 
Som repræsentantskabsmedlem spurgte Niels Gertsen med udgangspunkt i repræsen-
tantskabets positive tilbagemeldinger ind til processen i det videre forløb. 
Søren Skaarup oplyste, at bestyrelsen har givet formand, næstformand og direktør man-
dat til at indgå aftale, hvis der kan opnås enighed om vilkårene i den. Hvis der kan det, 
indgås der en aftale, og målet er, at føre rettighederne over i foreningen. 
 
Erik Baltzer Nielsen havde det synspunkt, at købet er en god idé og at det er helt afgø-
rende, at købet skal integreres i Glenten, og at det sker hurtigt. 
 
Ulla Nielsen gav udtryk for, at købet er en god idé. 
 
Bestyrelsesmedlem Mette Jørgensen gav udtryk for, at det er vigtigt for bestyrelsen at 
drage repræsentantskabets synspunkter og tilkendegivelser ind i bestyrelsens endelige 
beslutning, og at det er derfor der er dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 
 
Niels Gertsen rundede punktet af med at konstatere, at bestyrelsen har orienteret re-
præsentantskabet om planerne for digitale tv-ydelser. Der har været mange spørgsmål, 
som bestyrelsen har besvaret, og at der er en positiv stemning hos de tilstedeværende 
repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Repræsentantskabet anmodede mødelederen om at få en simpel afstemning. Der var en-
stemmighed for at købet er en god idé. 
 

 
Ad. 3. Eventuel information fra områderne. 
Danny Nissen informerede om, at han har konstateret frustrationer hos nogle medlem-
mer over Stofas høje internetpriser, når nogle af Glentens medlemmer samtidigt kan få 
Glentens internet til ca. ½ pris. 
Søren Skaarup svarede, at Glenten har forsøgt at købe internetrettighederne tilbage, så 
alle medlemmer får mulighed for billigt internet. Men Stofa vil ikke sælge. Det overvejes 
at gøre et nyt forsøg. 
 
 
Ad. 4. Eventuelt. 
Der blev spurgt til status for den nye voldgiftssag mod Stofa. Status er, at sagen kører 
sin slagne gang med skriftveksling mellem advokaterne.  
 

- o O o - 
 
Mødeleder Niels Gertsen takkede herefter for god ro og orden. 
Formand Søren Skaarup takkede på vegne af bestyrelsen for et godt repræsentant-
skabsmøde. 
 
Odense, den 3/10-2014. 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Niels Gertsen    Søren Skaarup    Lars J. Knudsen 
Mødeleder    Formand    Referent 
 


