
Referat repræsentantskabsmøde 8. feb. 2011  
 
Glentevejs Antennelaug 
 
Sted: Skibhus 17:48, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 
Referent: Mette Bækgaard Jørgensen 
 
Formand Søren Skaarup  byder velkommen med en særlig velkomst til de nye medlemmer, herefter 
præsenteres bestyrelsen. 
Herefter går man videre til punkt 1 på dagsordenen. 
1. 
Valg af mødeleder. 
Niels Gertsen vælges med applaus. 
Herefter godkender repræsentantskabet dagsordenen 
2. 
Dagsordenens pkt. 2 er godkendelse af sidste mødes referat (16. september 2010) som godkendes, uden 
bemærkninger. 
3. 
Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden 
 
Søren Skaarup gennemgår siden sidst og starter med internetdelen. 
Vi har nu omkring 1000 der modtager internet fra Glenten. Der er flere foreninger undervejs. 
For at leveringen af internet skal være driftssikker, har bestyrelsen besluttet at oprette et serverrum på 
Vagtelvej, hvortil også hovedstationen vil blive flyttet. Tidshorisont til dette er engang i løbet af foråret, 
Glenten har lave internetpriser men bestyrelsen har alligevel besluttet at nedsætte priserne yderligere pr 1. 
juli. Søren Skaarup nævner i beretningen også problematikken omkring at ikke alle vores medlemmer kan 
modtage internet direkte fra Glenten. Dette er pga. den indgåede aftale med Canal Digital, som giver dem 
eneret til levering af internet gennem Glentens net, denne aftale udløber i 2016. 
Aftalen har været prøvet i en voldgiftret som gav Glentevejs Antennelaug ret til levering til enkelte 
”nytilkomne” områder (Tarup og Kolibri) men med hensyn til det det eksisterende net fik vi ikke ret. 
Aftalen med Canal Digital er ikke krystalklar, men tilkomne efter 20. maj 2004 har en mulighed for 
tilslutning via Glentevejs Antennelaug. 
 
            Herefter gik formanden videre med at berette om TV-delen. Der har foregået vanskelige 
forhandlinger med udbyderne, men der er opnået et resultat som giver Danmarks bedste valgmuligheder. 
Herefter gennemgås den nye måde at kunne vælge pakker på. Bestyrelsen har gjort pakkerne mere 
emnecentrede. Udbyderne er ikke nemme at få med på ideen med større valgfrihed. 
Men det er lykkedes for forhandlingsudvalget at få en aftale igennem som ingen af ”de store” kan tilbyde 
deres kunder. 
Formanden svarer på spørgsmål fra salen omkring HD pakker, og Søren Skaarup beretter at alt i princippet 
kan lade sig gøre. Søren svarer udover dette på spørgsmål om bokse som kan købes hos foreningen. Boks er 
ikke nødvendig hvis man har så nyt et tv at der er en ”revne” i siden til CA-modul. Et nyere TV vil 
automatisk have indbygget Mpeg4. 
Der er endvidere spørgsmål om hvorfor der kun er ZDF i pakkerne fremover, resten af de tyske programmer 
er flyttet til a la carte, dette er gjort fordi bestyrelsen ikke finder det rimeligt at alle skal betale afgift til 
Copydan, når det ikke er ret mange der ser tysk fjernsyn.  
Udover det er der ikke teknisk plads dvs. der er ikke plads til flere analoge kanaler da der også skal være 
plads til de digitale kanaler.1 analog kanal fylder som 7 digitale kanaler. 
Analoge kanaler fylder meget mere i pakkerne end de digitale, det er dog ikke sandsynligt at vi lukker helt 
ned for det analoge signal. Der vil altid være plads i pakke 1 til en smule analog. 
Det ”værste” der kan ske er at man kan blive nødt til at indkøbe en boks til 250 kr. Søren Skaarup fortæller 
endvidere at alle bokse er køb hos foreningen  
Efter spørgsmål om man skal man købe ny boks hvis man ændrer pakke. Er svaret nej. 



Søren Skaarup nævner kort det nye selvbetjeningssystem., som giver mange muligheder for medlemmerne, 
blandt andet kan der bestilles pakkeskift og der kan betales for diverse ydelser. 
Et repræsentantskabsmedlem spørger om hvad man skal gøre hvis man ikke er på nettet, og formanden 
nævner at man stadig kan bruge PBS og også stadig komme på kontoret og betale. 
 
Søren Skaarup gennemgår også hvordan man skal forholde sig ved flere TV i huset, og det vil kræve flere 
kort hvis det er a la carte ikke til det leverede fra pakkerne.  
Det bemærkes at det vil medføre en forringelse for de medlemmer der ønsker eksempelvis at se tyske 
kanaler i flere rum, Det er det, men det er jo kun en engangsinvestering. 
Med det nye selvbetjeningssystem vil det blive langt hurtigere at få effektueret de ønskede ændringer, men 
formanden gør det klart at der i starten vil være længere ventetid, da bestyrelsen forventer at mange 
medlemmer vil skifte kanal lige i starten. Formanden forsætter sin beretning med at fortælle at Glentens 
net nogen steder ikke har det helt godt, og Glenten vil i år udskifte samtlige forstærkere, udover det vil der 
blive foretaget renovering af nettet. 
 
 
Thomas Szücs der er mulighed for at se Brian Nielsen bokse kan man betale på det via selvbetjeningen på 
hjemmesiden. Det bliver som Pay Per View 
Karl Knudsen spørger om der i førstkommende blad vil være en forklaring, så det bliver lettere at forstå de 
tekniske detaljer. Søren Skaarup svarer at det vil der.  
André Schneider spørger om det vil bliver muligt at høre radio på tv, Steen Nicolaisen svarer at det er 
teknisk muligt, men da der er meget lille interesse for det, vil det ikke blive prioriteret. 
 
 
 
 
 
Økonomi - Års regnskab med resultatopgørelse og balance 
Årsregnskabet gennemgås af kasseren Lars Mott. 
Efter gennemgangen er der spørgsmål: 
 
Erik Hindkjær spørger efter gennemgangen hvad intern revision mener med ” at bestyrelsen skal passe 
bedre på foreningens penge” 
Peter Pætau (intern revisor) svarer.  
Han beretter at han og Niels Geertsen gentagne gange har gjort opmærksom på forkert bogføring, blandt 
andet nævner han at de ved gennemgang har set rod i regnskabet eksempelvis en post omkring diesel 50 
000 kr. 
Peter Pætau fortæller også om en regning på 413 kr. hvor 3 personer (2 fra bestyrelsen og 1 ansat) har 
været på 3 forskellige steder og fået øl.  
Ligeledes er intern revision opmærksom på at der har været stor forskel i hvor dyrt det har været at 
overnatte i Amsterdam, hvor medlemmer og nogle ansatte har været til messe. Ligeledes er man 
opmærksom på hvor dyrt det har været at spise på nævnte tur. 
Statens takster foreslås. 
Bestyrelsen svarer at overnatningen i Amsterdam blev dyrere for 1 person, da en sen tilmelding gjorde at 
overnatningen ikke kunne gøres så billigt som de andre. Ligeledes gennemgås 413 kr. regningen. ”Byturen” 
var efter en messe på Odense Congres Center. Hvor 2 fra bestyrelsen og 1 medarbejder gennemtalte hvad 
messen havde givet dem, der blev ikke udbetalt løn til medarbejderen. 
Intern revisionsprotokollen blev efterspurgt. Niels Gertsen meddelte at den er i hans varetægt pt. 
Ligeledes bliver det store beløb i regnskabet, som er anført under repræsentantskabet bragt på banen. 
Begrundelsen for det store beløb er, at der har været repræsentantskabsvalg og det koster mange penge at 
trykke stemmesedler (samt udsende disse), ligeledes har trykning af indstik i bladet også kostet. Marianne 
Larsen (daglig leder) gennemgår at repræsentantskabsvalgets udgifter er blevet MINDRE, da bestyrelsen 
har besluttet at bruge nogen af de timer som Rambøll er os skyldige, til netop dette valg.  
Carsten supplerer at der er sket en opløsning af nogen udvalgte poster i regnskabet. 



Der er desuden indført at afskrivningspolitik så vi nu kan vise hvordan vi afskriver værdierne. 
Jesper Nielsen udtaler at det har været en god gennemgang af regnskabet og udtrykker også ros til intern 
revision  
På spørgsmål fra salen om Hvorfor værdiansættelsen er som den er. 
Lars Mott svarer: Som intern revision Peter Pætau fortalte har vi, som forening; ikke pligt til at følge 
regnskabsloven. Men vi synes det var det rigtige grundlag at vise det på.  
Vi har været tvungne til at følge ekstern revisions anbefaling. 
 Ekstern revision har lavet vurderingen og den er fulgt til punkt og prikke. 
Lars Mott gennemgår grunden til at vi har valgt at regnskabsføre programafgifterne særskilt, dette skyldes 
at hvis vi tjener på programafgifterne skal der betales moms, hvorimod Copydan er momsfrit. 
Danny Nielsen spørger om hvorfor vi har så mange bokse og om vi ikke bange, for at de er blevet for gamle 
inden de er solgt. 
Søren Skaarup svarer at beløbet i regnskabet også består at lyslederkabler og modems, alt i alt har vi ca. 
3.500 Bokse, og ja udviklingen går hurtigt, men siden vi startede med at sælge bokse i 2009 har vi solgt 
7000 bokse og de bliver ikke teknisk forældede. Lars Mott tilføjer at det er en god forretning at sælge 
boksene 
Repræsentantskabet bemærker også at det er et retvisende regnskab. 
 
Budget 2011 
Lars Mott gennemgår vores budget  
Et repræsentantskabsmedlem gør opmærksom på, at det kunne være godt at budget tallene havde været 
med i årsregnskabet som en margen 
Lars Mott svarer at ja det kunne det, men regnskabet er kommet i forgårs og vi har ikke kunnet nå at rette 
det til på den ønskede måde. 
Generalforsamlingen er blevet flyttet 14 dage frem 
 
Peter Pætau spørger om budgetterne fremover ikke kunne blive lagt ud på nettet, ligesom referaterne. 
Det blev besluttet at budget og regnskab vil blive tilsendt repræsentantskabsmedlemmerne på mail. 
Fra områderne 
Repræsentantskabet bemærker at det jo er egentligt er overraskende hvor få der er medlem af vores 
forening 
Vi har jo et godt produkt. Det foreslås at Glenten laver en sammenligning med hvordan priserne er i forhold 
til de andre udbydere, 
Søren Skaarup gennemgår problematikken omkring internetpriserne leveret af Canal Digital og 
sammenhængen med Glenten. 
 
André Schneider fortæller at det som nyt medlem er svært at finde ud af, hvordan man er tilknyttet 
foreningen og forespørger om det er muligt at bedre muligheden, for at finde ud af det, eksempelvis hvor 
det almindelige medlem kan se om de bor i de ”heldige” områder (her menes problematikken omkring 
internet) 
 
Hans Jørgen Pallesen svarer at vi ved ikke helt selv grænseområderne er, de er faktisk også ukendte for os, 
da de er bestemt af tilslutningsdatoerne, det er kun nye landvindinger der ikke er med i de gamle aftaler, 
selvstændige boligforeninger kan blive interessante for os. 
Ellers er det Canal Digital der har ret til levering via vores net. Vi kan lave prøvesager, men voldgiftsagen har 
taget stilling til dette. Men vi kan bede om en udtalelse igen fra voldgiftsretsdommeren. 
Carsten Jørgensen svarer at bestyrelsen er meget glad for inputtet og tilføjer at bestyrelsen også i andre 
sammenhænge, gerne vil have repræsentantskabets input. 
 Vi er godt klar over at der i de utallige annoncer og tilbud, ikke bliver talt klart sprog fra de andre 
udbydere. Vi vil i bestyrelsen meget gerne i dialog med medlemmerne. 
Peter Pætau, foreslår at Glenten øger markedsføringen, blandt andet foreslår han at Tarup ville være en 
god ide, eventuelt kunne der ansættes en efterlønner på provision til dette.  
Carsten Jørgensen svarer at det ikke er markedsføring, der har haft størst prioritering, men at glenten 
oplever at flere andre antenneforeninger er interesserede i at indgå i et samarbejde med os.  



Jesper Nielsen bemærker at Bestyrelsesreferaterne er forkortet 
De skal bedres. Især forkortelserne er for mange. 
Carsten Jørgensen 
Vi har valgt at bruge et kort beslutningsreferat. 
4.  
Eventuelt 
På spørgsmål fra salen om hvornår kommer referatet på nettet svarer formanden at referaterne kommer 
først ud, når de er godkendt på næste bestyrelsesmøde sådan er forretningsordenen. 
Danny Nissen spørger angående den flotte mast ved Bluemøller, om vi ikke kunne spare mange penge ved 
at få den fjernet, blandt andet i forsikringer … 
Peter Olsen svarer at i januar 2018 skal masten være væk. Så vil vi få fjernet den, Lars Mott tilføjer at der er 
en lille indtægt i at have antennen stående, da der er nogle teleselskaber der betaler for at ha deres 
antenner siddende. 
Det foreslås at bestyrelsesreferaterne eventuelt kunne sendes via nettet sendes til 
repræsentantskabsmedlemmerne. 
Niels Gertsen takker for god ro og orden 
 
 


