Referat af repræsentantskabsmøde:
Torsdag, den 5. februar 2015, kl. 19.00
Skibhus 17:48
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:
Valg af mødeleder.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).
2. Introduktion til repræsentantskab, til Glenten og til tv-branchen (bilag 2).
3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden, herunder drøftelse af for
slag om opdeling af repræsentantskabsmøder i en oplysende/informerende del,
og en formel (foreningsmæssig) del.
4. Økonomi. Revideret og underskrevet Årsrapport 2014 (bilag 3).
5. Fastlæggelse af repræsentantskabets forretningsorden (bilag 4). Bestyrelsen
foreslår uændret forretningsorden.
6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne.
7. Eventuel information fra områderne.
8. Eventuelt.
Næstformand Carsten Jørgensen bød det nye repræsentantskab velkommen til det første repræsentantskabsmøde i en ny 4-årig periode.
Valg af mødeleder og referent
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger referat på
bestyrelsens vegne.
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Repræsentantskabet godkendte referat fra sidste møde.

Ad. 2. og 3. Introduktion til repræsentantskab, til Glenten og til tv-branchen samt bestyrelsens beretning
Carsten Jørgensen gennemgik kort den udsendte introduktion til repræsentantskabet, til Glenten
og til tv-branchen. Carsten Jørgensen berettede herudover om:
Markedsudvikling
Forbrugerne skal sikres høj kvalitet på tv, internet og telefoni. Mange antenneanlæg skal opgraderes for at klare streaming af fjernsyn, gå på internettet og tale i telefon på en gang.
Over 90 % betaler for flere pakker end de bruger, og kun få vælger fra. Streaming løsninger buldrer frem og gør op med de traditionelle leverandørers dominans på kabel-markedet. TDC og
Stofa kommer med nye internet hastigheder
Medieudvikling
Flere samles om fladskærmen og samtidig sidder flere og flere samtidig med tablet eller smartphone. Og det er både unge og ældre.
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Side 2
Nye medlemmer
Gørlev Antennelaug (Vestsjælland) med ca. 1000 medlemmer, og Bryrup Antenneforening
(Midtjylland) med ca. 600 medlemmer.
I alt 16 antenneforeninger samarbejder nu, og der er nu flere end 30.000 medlemmer. Flere antenneforeninger er på vej ind i samarbejdet.
Fiberringen, som Glenten har adgang til
Glenten har adgang til en landsdækkende fiberring, og er pt. den eneste leverandør til den. Carsten Jørgensen viste den geografiske udbredelse af fiberringen på Fyn. Med fiberringen har Glenten adgang til at forsyne antenne-, bolig og grundejerforeninger i hele Danmark.
Glenten Web-tv
Glenten har købt virksomheden Watz Me Now, fordi det viste sig mere fordelagtigt tidsmæssigt,
økonomisk, og af strategiske hensyn.
Glenten Web-tv blev indført den 2. januar 2015. Har man Glenten Web-tv, kan man se grundpakken på sekundære enheder som fx tablets, smartphone, PC og MAC. Prisen for web-tv er indeholdt i den pris, der betales for grundpakken. Så man skal ikke betale ekstra, som det er tilfældet hos kommercielle udbydere, hvor der typisk skal betales 80 kr. eller 90 kr. ekstra om måneden for at få adgang til web-tv.
Der arbejdes på at indføre web-tv med betalingskanaler, og der stiles mod at gøre disse tilgængelige den 1. januar 2016.
Internethastigheder
Pr. 1. januar 2015, udbydes 2 internethastigheder:
50/10 Mbit til 99,- og 100/20 Mbit til 199,-. De priser gælder indtil 1. januar 2017.
Voldgiftsagens mod Stofa er i sin afsluttende fase. Stofas påstand er nu, at begge parter skal
have adgang i 2017 og 2018.
Tv-teknik
Der er pt. 18 analoge tv-kanaler, og antallet er for nedadgående.
MPEG2 – almindeligt digitalt signal (SD), udfases, hvor der også er HD-kanaler.
Det er nyeste er 4K – altså 4 gange HD.
Der er fra en enig bestyrelse tilkendegivet, at der kun udfases SD-kanaler i det omfang, det fx af
kapacitetsmangel er nødvendigt.
Pakkepriser 2015
Carsten Jørgensen oplyste, at efter at have holdt pakke-priserne i ro i 5 år (siden 2010), er der
en prisstigning på vej. Carsten Jørgensen viste statistik med Glentens prisudvikling sammenlignet
med en større kommerciel udbyders.
Niels Gertsen satte herefter informationerne/beretning til debat.
Jesper Nielsen nævnte at man ikke helt kan sammenligne tv-pakkerne, fordi der er forskelligt
indhold. Carsten Jørgensen svarede, at det er man opmærksom på, og at intentionen alene er at
give et billede af det, som skal betales for tv-pakkerne.
På forespørgsel om Glenten Web-tv kun kan bruges i Danmark, svarede Carsten Jørgensen: Ja, af
rettighedsmæssige grunde.
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Side 3
Der blev spurgt om Glenten havde gjort sig tanker om support nu, når der ikke er fulgt medarbejdere med fra Watz Me Now. Lars J. Knudsen svarede, at der er den bagvedliggende support
fra leverandøren, som der altid har været.
Nogle repræsentantskabsmedlemmer havde oplevet problemer med oprettelse af Glenten Webtv, og andre havde ikke.
Steen Nicolaisen spurgte til købet af Watz Me Now og hvad prisen var. Carsten Jørgensen gav
svar herpå.
Flemming Nielsen oplyste, at Glenten pt. undersøger mulighederne for en højere hastighed, men
til en lav pris. Glenten ønsker ikke at malke medlemmerne på nogen måde. Kommercielle internetudbydere har for vane at hæve hastigheden, og at lade prisen være uændret.
Repræsentantskabet ønsker at blive brugt aktivt, og hilste initiativet med at dele repræsentantskabsmøderne op i en informerende/oplysende del og en formel del velkommen. Repræsentantskabet blev opfordret til at sende forslag om nye tiltag til Lars J. Knudsen.

Ad. 4. Økonomi
Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2014 i hovedtal, da ingen repræsentantskabsmedlemmer ønskede en detaljeret gennemgang. Kassereren supplerede, at Glenten bliver betegnet som
en mellemstor virksomhed med en egenkapital på 70,1 mio. kr.
Hvis Glenten havde været en virksomhed, havde den været rated af pengeinstitutter som AAA
(triple A), og det betyder, at Glentens økonomi er meget sund. Det betyder igen, at pengeinstitutter er meget forhandlingsvillige, og at Glenten har adgang til lave renter.
Palle Andersen spurgte til det tilgodehavende, der fremgår af Årsrapport 2014. Lars Mott svarede,
at der blandt meget andet var tale om tilgodehavende fra SKAT fordi programselskaber fremsender regninger lige før nytår, og de skal bogføres. Som følge heraf opstår et stort momstilgodehavende hos SKAT. Tilgodehavender hos medlemmer er meget acceptabelt.
Der var generelt stor interesse omkring Watz Me Now. Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen
nævnte, at der vil blive satset på at udvide Watz Me Now. Glenten er eneejer af Watz Me Now.
Palle Andersen spurgte til bestyrelseshonorar, og foreslog, at der udarbejdes nogle principper for
hvordan de fastlægges.
Jesper Nielsen spurgte til advokathonorarer i sagen mod Stofa. Han mente, at der var betalt
mange penge til advokatbistand, og at advokatfirmaet skal skiftes ud med et billigere. Mette Jørgensen forsvarede, at det rigtig nok er en høj udgift til advokatbistand. Men det er meget uhensigtsmæssigt at skifte advokatfirma nu, hvor sagen er i sin afsluttende fase. Lars J. Knudsen
nævnte, at hovedforhandlinger er i gang, så der er udsigt til en tilkendegivelse og/eller afgørelse
fra Voldgiftsretten.
Intern (kritisk) revisor Peter Pætau oplyste, at der er udfærdiget en revisionsprotokol, som ligger
på kontoret. Den kan man bede om at få lov at læse i. Lars J. Knudsen havde protokollen med, så
de medlemmer af repræsentantskabet, der havde lyst, kunne læse i den.
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Side 4
Kasserer Lars Mott gennemgik kort hovedtallene i budget 2015 – 2016 – 2017 og pointerede, at
Glenten ikke skal tjene penge, men helst lade pengene ligge i medlemmernes lommer. Generelt
har Glenten billigere kontingenter end andre TV-udbydere. Der var ingen kommentarer til budgetforslaget.

Ad. 5. Fastlæggelse af repræsentantskabets forretningsorden
Med dagsordenen var rundsendt forslag til uændret forretningsorden for repræsentantskabsmøderne.
Der kom forslag om, at udsende oplysninger om fastlagte mødedatoer. Der opfordres til at sende
forslag til dagsordenspunkter, som ønskes behandlet. De sendes til kontoret.
Intern (kritisk) Peter Pætau forslog, at der kunne afholdes workshops m.m. forud for repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen vil overveje, hvorvidt der i forretningsordenen for repræsentantskabet kan indføjes,
at dagsordenen for den kommende generalforsamling eller dele af denne kan indgå i dagsordenen
for repræsentantskabsmødet forud for ordinær generalforsamling.
Uændret forretningsorden blev herefter vedtaget.

Ad. 6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne
Udtalelsen er kun relevant hvert 4. år, hvor der er valg til repræsentantskabet. Det er sket i
2014. Dagsordenspunktet skal med i respekt for repræsentantskabets gældende forretningsorden. Niels Gertsen konstaterede, at punktet udgår, fordi det ikke er relevant i år. Punktet er først
relevant igen i 2018, hvor der er repræsentantskabsvalg igen.

Ad. 7. Eventuel information fra områderne
Erik Kjærgaard Sørensen savner tekniske informationer om, hvad der udføres på antenneanlægget.
Jesper Nielsen spurgte til hvor og hvor langt man er med at lægge lyslederkabler ned. Hertil svarede Lars J. Knudsen, at der bliver gravet lysledere ned, hvor det giver mening, at der lægges
tomrør (til at lægge lyslederkabler ind i), hvor der graves alligevel, og at Glenten ikke lægger
lyslederkabler ned ”for en hver pris”.
Palle Andersen mente, at vi kan blive bedre til at skrive ”dansk” og mindre teknisk samt være
opmærksom på, at budskaber skal kunne forstås af ældre medlemmer. Carsten Jørgensen gav
ham ret.
Peder H. Christensen nævnte, at samarbejdet med Glenten fortsætter. Han roste Glenten for et
godt samarbejde.
Bjarne Andersen / Leif Rasmussen nævnte, at det i området Fyrreparken står og falder på om
Glenten kan tilbyde internet. Lars J. Knudsen har aktion på dette og det haster.
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Side 5
Steen Nicolaisen spurgte til, om TV2 Sport, som er prøvekanal, kan ses på Glenten Web-tv. Lars
J. Knudsen har aktion på dette.
Efterskrift:
TV2 Sport kan ikke ses på Glenten Web-tv af rettighedsmæssige grunde.

Ad. 8. Eventuelt
Jacob Havndrup Jensen nævnte, at når vi starter noget nyt op, er det meget vigtigt, at det virker
fra starten af. Han havde problemer med at få Glenten Web-tv til at virke i starten, og der var
ikke meget hjælp at hente. Lars J. Knudsen meddelte, at der altid er hjælp at få fra vores support
afdeling, og at man bare skal ringe eller skrive til Glenten. Efter at Jacob Havndrup Jensen fik
Glenten Web-tv til at virke, er han meget positiv overfor ydelsen og roser den.
Ulla Nielsen oplyste, at hun ikke har haft nogen problemer med at tilgå Glenten Web-tv.
Tine Voigt spurgte om hvornår man kunne ringe til support. Lars J. Knudsen meddelte, at man
indtil kl. 23:00 kan kontakte support.
Palle Andersen nævnte, at man skulle overveje at holde repræsentantskabsmødet et andet sted
næste gang. Det er bestyrelsen allerede i gang med at undersøge.
Jesper Nielsen spurgte til, om Glenten tjekker op på gratister. Hertil blev der svaret, at der jævnligt foretages kontroller.
Erik Bertelsen, savnede information, hvis der sker ændringer i Glentens personale.
Frank Baaring Rasmussen savnede generel information om Glentens kontor. Der blev vist det
organisationsdiagram, der er sendt ud som bilag 2 til dagsordenen. Det giver et overblik over
Glentens kontor og personale.
Efter indlæg om personalespørgsmål gav mødelederen tilkende, at han ikke mente, sådanne bør
drøftes i repræsentantskabet. Næstformand Carsten Jørgensen tilsluttede sig dette.
-oOoMødet slut kl. 21.15.
Odense, den 10. februar 2015.
Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder
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