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RERERAT af Glentens repræsentantskabsmøde 
  
 Torsdag, den 8. september 2011, kl. 19.00 

 Skibhus 17:48 
 Buchwaldsgade 48 
 5000 Odense C. 
 
Ved brev af 25. august 2011, er følgende dagsorden rundsendt jf. den gældende forret-
ningsorden: 

1. Valg af mødeleder, og referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (Bilag). 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser. 
4. Økonomi – Seneste regnskabsoversigt for perioden 1/1-30/6-2011 (Bilag). 
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jvf. vedtægternes § 13, stk. 4. 
6. Forslag til ny forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag). 
7. Fra områderne. 
8. Eventuelt. 
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Formand Søren Skaarup bød repræsentantskabet velkommen, og oplyste, at der stiles 
mod at afslutte kl. 21.00, for derefter at afslutte med spisning, i stedet for at repræsen-
tantskabsmødet skal genoptages efter spisning. 
 
Der skete præsentation af Glentens nye Forretningsfører Lars J. Knudsen. 
 
Ad. 1. Valg af mødeleder, og referent. 
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Lars J. Knudsen blev valgt som referent. 
Niels Gertsen takkede for valget, og gentog, at der stiles mod at repræsentantskabsmø-
det afsluttes ca. kl. 21.00. 
Niels Gertsen oplyste repræsentantskabet, at alt udsendt materiale, herunder dagsorden 
med bilag og deltagerliste er lagt på bordene til hver enkelt deltager.  
 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde. 
På forespørgsel fra Niels Gertsen fremkom ingen bemærkninger til referatet af repræsen-
tantskabsmøde den 8. februar 2011, hvorfor det blev godkendt. 
 
 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser. 
Søren Skaarup oplyste, at bestyrelsens beretning er opdelt i 3 hovedgrupper; Fortid, nu-
tid og fremtid.  
For så vidt angår fortiden oplyste Søren Skaarup, at der er sket opdatering af hovedsta-
tionen/omlægning af kanaler, og at der i den anledning har været avisskriverier omkring 
Philips-fjernsyn. Bestyrelsen har taget kontakt til Fyns Stiftstidende, og har kritiseret den 
ensidige artikel. Der er sket kanalflytning, således at der nu er i alt 5 pakker, kodet TV 
og PPV (Pay Per View). Glenten har gennem hele foråret forsøgt at få forhandlingsmøder 
med Copydan Verdens TV, for at få afklaret eventuelle ophavsretlige forhold. Det har 
endnu ikke været muligt at får et forhandlingsmøde med Copydan Verdens TV, hvis se-
neste udmelding er, at der kan blive et møde i august 2011. Glenten har fortsat ikke hørt 
fra Copydan Verdens TV i den anledning. 
 
På Glentens kontor er der indført et nyt administrationssystem, som langt hen ad vejen 
virker nu. Det samme gælder hjemmesidens selvbetjening, hvor medlemmerne har mu-
lighed for at lave pakkeskift, sætte i bero og adresseændring etc. 
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Side 2 

 
I april måned har der været det største antal pakkeskift nogen sinde. Der er gennemført 
3.000 pakkeskift. Det nye administrationssystem, kanalomlægningen og de mange pak-
keskift i april måned, har tilsammen gjort, at forløbet ikke har været optimalt. Det påta-
ger bestyrelsen sig ansvaret for. 
 
For så vidt angår nutiden oplyste Søren Skaarup, at der ved reklamation over dårlige tv-
signaler, må det desværre konstateres, at de i 98 % af alle tilfælde skyldes husinstallati-
oner af dårlig kvalitet. Altså de installationer, der er i husstanden, og som medlemmet 
selv har ansvaret for. Derfor er der taget initiativ til informationskampagne på hjemme-
side og i medlemsbladet om, hvordan husinstallationer udføres korrekt, og frem for alt 
information om hvordan husinstallationer absolut ikke må udføres. 
 
På hjemmesiden er der tillige en vejledning om, hvordan man kan fejlsøge tv-apparatet. 
 
Glentens infrastruktur har og skal gennemgå en større renovering. Blandt andet skal for-
delere have skiftet komponenter. Frem til den 1/11-2011, er der således udskiftet ca. 
1.600 forstærkere, og inden for de næste 3-4 år, er det planlagt, at alle 8.000 forstærke-
re skal skiftes. Når det er sket, er nettet helt opdateret. Men man skal være opmærksom 
på, at der hele tiden kommer nye, tekniske krav og standarder. Derfor skal Glenten være 
klar, når de kommer.  
 
Når infrastrukturen er helt renoveret, vil   
D1 (det er ”motorvejene” i infrastrukturen) – skal udskiftes fra kobber være fiber 
D2 (det er ”landevejene” i infrastrukturen) – skal udskiftes fra kobber til fiber 
D3 (det er ”villavejene” i infrastrukturen) – skal forblive kobber. 
 
For så vidt angår fremtiden oplyste Søren Skaarup, at det luftbårne tv-signal (det tv-
signal, der modtages med stueantenne eller udvendig antenne) slukker for MPEG2 stan-
darden i januar 2012. Glentens medlemmer berøres ikke, og kan derfor fortsætte med at 
se tv – på helt uændret måde. 
 
Den nye hovedstation forventes at være i drift til november 2011. Det har været en god 
investering at flytte hovedstationen til egne og egnede lokaler. Nogle kommercielle tv-
udbydere betaler i meget dyre domme for at leje sig ind i sikrede lokaler. 
 
Nye opdateringer af infrastrukturen kan undgås ikke i fremtiden. Det er lige som PC-
opdateringer. De er med til at udvikle og forbedre den tekniske kvalitet. 
 
Søren Skaarup oplyste, at der er konkrete forslag, som bestyrelsen gerne vil forelægge 
repræsentantskabet. Det er: 
 

• Driftskontingentet for 2012, som foreslås nedsat fra 845,- til forventeligt 700,- 
• Er der fortsat behov for afstemning om TV pakker med den pakkestruktur vi har i 

dag? 
• Forslag til ny forretningsorden for repræsentantskabet 
• Forslag om ændrede vedtægter, herunder at medlemskabet tilknyttes en ejendom 

i stedet for en person og forslag om, at Glentens ejerskab til infrastruktur stopper 
ved standeren i stedet for 1. stikdåse i bygningen. 

• Titel på Glentens administrative leder 
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Side 3 

 
I relation til disse konkrete forslag oplyste Søren Skaarup, at  
 

• Der pt. ikke er planer om at blive ved med at sætte ny kanaler på, men hvis der 
fx kommer en ny sportskanal, som skal på programfladen, så er der en anden 
sportskanal, der tages af programfladen. Udgangspunktet for de tv-kanaler, der 
får få stemmer er, at de bliver kodede tv-kanaler. 
 

• Der er ikke planlagt nogen ny tv-søgning hos medlemmerne til april 2012, sådan 
som det var tilfældet i april 2011. 
 

• De emnebaserede tv-pakker planlægges bibeholdt. 
 

• TV2 bliver en betalingskanal fra og med 2012. TV2 kommer til at koste 10-12 kr. 
+ moms og ophavsretlige vederlag. Bestyrelsen har planlagt, at TV2 forbliver i 
grundpakken. Det er bestyrelsens vurdering, at man næppe kan forestille sig, at 
der ikke er nogen, der ikke vil kunne se TV2. Dermed bryder Glenten med sin 
principielle holdning om, at der ikke skal være betalingskanaler i grundpakken.  
 

• Bestyrelsen pt. overvejer om titlen for Glentens daglige leder skal være forret-
ningsfører eller direktør. Den ene og den anden titel sender forskellige signaler, 
både internt i Glenten og eksternt til samarbejdsparter og leverandører. 

 
Herefter blev bestyrelsens beretning sat til debat, og Niels Gertsen oplyste at der kan 
kommenteres på selve beretningen. Forslaget til forretningsorden debatteres efterfølgen-
de som et særskilt punkt.  
 
Erik Baltzer Nielsen oplyste, at Glenten må anses som en stor virksomhed. Bestyrelsen er 
spændt hårdt for. Det stiller krav. Krav til en daglig leder, som bør være en direktør, hvis 
klare opgave er at aflaste bestyrelsen. 
Jesper Nielsen spurgte om et eventuelt titelskift også indebærer en lønstigning, og givet 
fald skal sådanne forhold være bragt på plads inden et evt. titelskifte. 
 
Søren Skaarup svarede at lønspørgsmål ikke er inde i billedet, og at det er titlen på Glen-
tens daglige leder, der ønskes drøftet. Det man gerne vil høre repræsentantskabets 
holdning til de signalerne Glenten sender udadtil og indadtil. Stillingens indhold vil være 
den samme, og mere og mere af bestyrelsens administrative arbejde lægges over på 
Lars J. Knudsen. Det gælder bl.a. også forhandlinger med alle andre kanaludbyderne.  
 
På forespørgsel fra Jesper Nielsen om, hvorvidt Glenten qva sin størrelse, kan få TV2  
med rabat, svarede Søren Skaarup, at prisen for TV2 er politisk besluttet i Medieforliget 
2011 -2014. 
På forespørgsel fra Jesper Nielsen om, hvorvidt der kan gøres noget ved tv-kanalen DR 
Ramasjang i den tid hvor der er ikke er udsendelser (det er det tidsrum, hvor der vises 
sovende figurer og personer), svarede Steen Nicolaisen, at det kan der godt. Thomas 
Szücs supplerede, at DR Ramasjang selv overvejer andre løsninger. 
 
Jan Gregersen efterlyste statistik over pakker og antal medlemmer, der abonnerer på 
dem. 
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Side 4 

 
Erik Baltzer Nielsen oplyste, at programafstemning er en dyr foranstaltning. Det vil mere 
hensigtsmæssigt med fx en megafonmåling, hvor 1.000 medlemmer spørges, og ved en 
sådan måling vil man tilnærmelsesvist få det samme svar som ved en programafstem-
ning. Med en megafonmåling bevares demokratiet i et vist omfang. 
 
Søren Skaarup oplyste, at der kommer i størrelsesoden 4.000 svar tilbage fra de ca. 
28.000 stemmekort der sendes ud sammen med medlemsbladet i oktober måned 2011. 
Medlemsbladet skal ud alligevel, så det er en billig måde at få stemmesedlerne ud på. 
 
Flemming Nielsen oplyste, for så vidt angår forslaget om at lade medlemskabet af en 
ejendom være tilknyttet en ejendom i stedet for en person, at det vil virke uprofessio-
nelt, hvis Glenten fx vil til at opkræve gæld hos ny lejer, når gammel er opbygget af tid-
ligere lejer. Lars J. Knudsen oplyste, at Glenten har indført en rykkerprocedure, og yder-
ligere indgået en aftale med eksternt inkassobureau. Videre oplyste Lars J. Knudsen, at 
ingen ny lejer, vil blive opkrævet evt. gæld fra en tidligere lejer, men ny lejer evt. kan 
komme til at betale et åbnegebyr, hvis der er blevet lukket for signalforsyningen. 
 
Ulla Nielsen spurgte til, hvordan Glenten vil håndtere antennetilslutningen, hvis den bli-
ver tilknyttet en ejendom i stedet for en person i forbindelse med ejendomshandler. Lars 
J. Knudsen oplyste, at antennetilslutningen vil blive håndteret på samme måde som alle 
andre løbende abonnementer ved hushandler; Antennetilslutningen reguleres over refu-
sionsopgørelsen. 
EFTERSKRIFT: 
Ved ejendomshandler anvendes i 98 % af alle tilfælde en standardkontrakt fra Dansk 
Ejendomsmæglerforening. I denne standardkontrakts pkt. 4, bliver taget stilling til lø-
bende abonnementer som fx kabel-tv. 
 
Torben Høst oplyste, at han er tilhænger af at Glentens programafstemning bibeholdes, 
men opbakningen til den dør formentlig ud. I antenneforeningen Kolibri var stemmepro-
centen i starten 72 % og derefter for nedadgående. 
 
Leif Rasmussen oplyste, at FAB ikke ønsker at hæfte for lejere i nogen ordning. Forholdet 
er mellem den enkelte lejer og Glenten. John Rasmussen tilsluttede sig dette synspunkt. 
 
Søren Skaarup oplyste, at problematikken omkring lejere vil blive løst. 
 
Niels Gertsen rundede drøftelserne af med at oplyse, at der er tale om vedtægtsændrin-
ger, som bestyrelsen arbejder videre med. 
 
 
Ad. 4. Økonomi – Seneste regnskabsoversigt for perioden 1/1-30/6-2011. 
Sammen med dagsordenen er rundsendt regnskabsoversigt for første ½-år 2011. På fo-
respørgsel fra kasserer Lars Mott var der ingen, der ikke havde modtaget regnskabsover-
sigten. 
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Side 5 
 
 
Lars Mott fremlagde herefter regnskabsoversigten med tilhørende grafer, afvigelser i for-
hold til regnskabsåret 2010, og knyttede følgende bemærkninger til fremlæggelsen: 
 

• Der er en tilfredsstillende likviditet og egenkapital. 
• Der er væsentlige omkostninger på revision, EDB/software og personale. Lars 

Mott gav forklaring på disse væsentlige omkostninger. 
 
Lars Mott afsluttede fremlæggelsen med at informere om, at alle kendte projekter er 
gennemarbejdet, og at der er anvendt i størrelsesorden 1/5 af de budgetterede beløb. 
 
Max Lykke Kristensen oplyste, at det virker som om, der ikke har været styr på tingene i 
foråret, hvortil Lars Mott svarede, at der dels har været tale om en lang proces, og dels 
har Glenten udviklet sig eksplosivt. Organisationen/kontoret har ikke kunne følge med.  
Carsten Jørgensen supplerede, at der også har været personalemæssige problemer. Bl.a. 
har man over en periode måtte afskedige 2 bogholdere. Vejene måtte også skilles med 
den tidligere leder, og Lars J. Knudsen er ansat i maj som ny daglig leder, og Ane Pandu-
ro Thrane er ansat som ny bogholder /controller.  
Indførelsen af nye regnskabsprincipper har også været en medvirkende årsag til uregel-
mæssighederne. 
 
Ulla Nielsen spurgte til den ekstra opkrævning for Copydan Verdens TV. Lars Mott svare-
de, at det desværre har måttet konstateres, at der er afregnet til Copydan Verdens TV, 
men at opkrævningerne ikke er fulgt med i forhold til medlemmerne. Der opkræves hos 
medlemmerne yderligere 50 kr. om året i 3 år til Copydan Verdens TV. 
Carsten Jørgensen supplerede, at afgifter til Copydan Verdens TV er noget Glenten, og 
alle andre antenneforeninger, lovgivningsmæssigt er forpligtet til at opkræve hos med-
lemmerne, og betale videre til Copydan Verdens TV. 
 
Lars Mott oplyste at Glenten har et anseeligt beløb til gode hos SKAT. 
 
Niels Gertsen præciserede, ar 2010-regnskabet er på plads, forelagt og godkendt af ge-
neralforsamling i februar 2011.  
 
 
Ad. 5 Bestyrelsens forslag til udtalelse jvf. vedtægternes § 13, stk. 4. 
På forespørgsel fra Niels Gertsen oplyste Lars J. Knudsen, at udtalelsen kun er relevant 
hver 4. år, hvor der er valg til repræsentantskabet. Det er sket i 2010. Dagsordenspunk-
tet skal med i respekt for repræsentantskabets gældende forretningsorden. Lars J. Knud-
sen foreslog at punktet udgår, fordi det ikke er relevant i år. Punktet er først relevant 
igen i 2014, hvor der er repræsentantskabsvalg igen. 
 
Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget, og punktet udgår. 
 
 
Ad. 6 Forslag til ny forretningsorden for repræsentantskabet. 
Niels Gertsen oplyste, der sammen med dagsordenen er rundsendt et forslag til ny for-
retningsorden, og bad samtidigt Lars J. Knudsen om at gøre rede for indholdet i forsla-
get. 
Lars J. Knudsen oplyste at den gældende forretningsorden er forældet i den forstand, at 
der refereres til de ”gamle” vedtægter. Forslaget indeholder alene redaktionelle og der-
med ikke nogen indholdsmæssige ændringer. 
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Side 6 

 
Niles Gertsen fremførte nogle redaktionelle ændringsforslag. Med disse godkendtes Re-
præsentantskabets forretningsorden. 
 
  
Ad. 7 Fra områderne. 
Jørgen Andresen oplyste, at han har haft kontakt til Canal Digital om problemer med dår-
lige tv-signaler. Der er ekstremt lavt signalstyrke, og tv-signalet forsvinder i tide og uti-
de. Canal Digital oplyser blot, at det er tv’et, det er galt med. Man siger det er TV’et. KT 
Radio har problemer. Internettet er også ustabilt, og der er mange, der er berørt. 
På konkret forespørgsel fra Jørgen Andresen om, hvor lang tid Glenten endnu skal ”træk-
kes” med Canal Digital, oplyste Søren Skaarup, at det er Canal Digitals underentrepre-
nør, der er problemet. Der forhandles pt. med Canal Digital for at få problemet løst. 
 
Danny Nissen spurgte om det er en idé at udskifte stikdåserne, hvortil Peter Olsen svare-
de, at stikdåsernes kvalitet er i orden. 
 
Jesper Nielsen spurgte om, hvornår der lukkes for det analoge signal, hvortil Søren Skaa-
rup svarede, at der sker gradvis udfasning af de analoge kanaler frem til den 1/4-2013, 
hvor de erstattes helt af digitale signaler.  De analoge signaler slukkes af pladshensyn i 
anlægget, og efter denne dato skal man enten have en boks til 250 kr. eller en digital 
modtager indbygget i sit tv. 
 
Erik Balzer Nielsen oplyste, at han har været udsat for, hverken at have tv eller internet, 
og at man hænger lang tid i kø ved Canal Digital.  I forhold til arbejde, er det uhyre vig-
tigt, at eventuelle afbrud varsles, eller at man får en SMS eller tilsvarende.  
Carsten Jørgensen meddelte, at kritikken er taget til efterretning, og Thomas Szücs sup-
plerede, at der er god information på hjemmesiden om planlagte og ikke planlagte drifts-
forstyrrelser på hjemmesiden. 
 
Flemming Rasmussen spurgte til bruttolønsordninger, som har været nævnt i de seneste 
bestyrelsesmødereferater. Carsten Jørgensen svarede, at der er tale om et supplement til 
multimedieskatten, som man kan vælge at gøre brug af. Glenten har ingen udgifter som 
følge af bruttolønsordningen. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt. 
Danny Nissen spurgte til hvor meget kontingent, der er i restance, hvortil Lars Mott oply-
ste, der i år er hensat kr. 800.000,-.  
 
Repræsentantskabet anmodede om at referatet rundsendes pr. e-mail. 
 
Medlemmerne af repræsentantskabet opfordres til inden 14 dage at fremsende eventuel-
le kommentarer/rettelser til referatet til Glentens kontor. 
 
Niels Gertsen takkede herefter for god ro og orden. 
 
Odense, den 14. september 2011 
 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Niels Gertsen    Søren Skaarup    Lars J. Knudsen 
Mødeleder    Formand    Referent 


