Referat af repræsentantskabsmødet
Torsdag, den 9. februar 2017, kl. 18.30
Odin Havnepark, Lokale 11
Lumbyvej 17F (Mødecenter Fabrikken)
5000 Odense C
Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en informerende/oplysende del
og en formel del. Aftenen startede med et indlæg af Kommunikationschef Henrik Andersen fra Analysefirmaet Wilke A/S, som er en danskejet rådgivnings- og analysevirksomhed med kontorer i Odense og København. Repræsentantskabet fik blandt meget
andet et indblik i på hvilke måder og med hvilken hastighed vores TV-vaner ændrer sig,
hvis den nuværende udvikling fortsætter. Denne del af repræsentantskabsmødet varede
ca. 1 time fra kl. 18.30 til ca. 19.30.
Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden
og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:
Valg af mødeleder.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden.
3. Økonomi.
Revideret og underskrevet Årsrapport 2016.
4. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne.
5. Eventuel information fra områderne.
6. Eventuelt.

__________________________________________________________
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
Jesper Nielsen havde enkelte bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt som
det er udsendt. 1 stemte imod.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Søren Skaarup indledte sin beretning med at fortælle, at der er kommet nye folk til i Copydan Verdens TV, hvilket har resulteret i et bedre samarbejde og en 3-årig aftale, som
Glenten kun kan være godt tilfreds med. TV-selskaberne er pressede i og med flere og
flere kunder vælger mindre TV pakker og fravælger flow-TV.
Internet 2017
Overgangen fra Stofa til Glenten er gået over al forventning. Administrationen og den
tekniske afdeling har ydet et fantastik stykke arbejde. Der sad nytårsnat 2 teknikere og
flyttede stik i hovedstationen og nytårsmorgen var der bemanding på telefonerne og ved
døren. Samarbejdet med Stofa gik fint i foråret 2016, men i efteråret 2016 går det i
hårdknude. Stofa ville ikke udlevere medlemmernes tekniske oplysninger på modemmerne og sendte breve ud om, at medlemmerne kunne aflevere deres modem på lossepladsen. Det er ikke aftalt. Modemmerne er Glenten ejendom efter den 1. januar 2017.
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Det har resulteret i, at Glenten har måttet købe ekstra modems hjem. Alt i alt har internetoverdragelsen kostet ca. 23 mio., for at få den ønskede Glenten-kvalitet. Det gør at
det er nødvendigt at hæve priserne. En 50/10 Mbit fra kr. 99,00 til kr. 119,00 og en
100/20 Mbit fra kr. 199,00 til kr. 219,00. Glenten vil fra 1. april 2017 kunne tilbyde ”internet alene” betinget af et medlemskontingent på kr. 500,00 årligt. Lige som ved tvabonnementet. Hvis man både har et tv-abonnement og et internetabonnement, er medlemskontingentet stadig 500 kr. om året. Internet kan tilbydes til medlemmer i Glentens
forsyningsområde.
Sikkerhed
For at undgå at komme i den frygtelige situation, som YouSee havnede i nytårsaften,
skal vi gøre alt for at sikkerheden er i top. Der er i øjeblikket ved at blive lagt sidste hånd
på en aftale med en Odense virksomhed, som kan tilbyde medlemmerne en internetbaseret sikkerhed, hvor prisen starter ved 29,00 om måneden.
Web-TV
Det er en del af aftalen med Copydan, at vi fra nu af kan sælge enkelt TV overalt i landet
via internettet. Der er kig på sommerhusejere og enkelte husstande, hvor YouSee og
Stofa leverer i øjeblikket og produktet kan sammenlignes med Netflix.
Større valgfrihed
Bestyrelsen hælder til at der lægges op til at spørge generalforsamlingen, om det er tiden at gå i retning mod streaming af tv og bort fra flow-tv. I 2020 forventer vi, at der
streames mere end der ses flow-tv. Omkring 50 – 60 % ser i dag TV via YouTube eller
Netflix ugentligt.
Undlade SBS kanalerne
TV kanalerne 4, 5, 6, 9, Discovery, Eurosport 1+2 ses af i alt cirka 9 % ugentligt, når der
ses flow-TV. I bilag 1 er der lavet en prisoversigt, der viser pakkerne med og uden SBS
kanalerne. Man kan spare fra kr. 56,00 til kr. 115,00 om måneden på pakkepriserne. Og
Glenten sparer penge til streaming af kanaler på Web-TV (kr. 550.000) samt der bliver
skabt mere plads til internettet. Der er lagt op til følgende scenarier:
1. Generalforsamlingen ønsker ikke, at SBS’s TV kanaler indgår i pakkerne
2. Generalforsamlingen konstaterer, at priserne på SBS Discovery’s TV kanaler er for
dyre og giver dermed bestyrelsen mandat til eventuelt at indgå i forhandlinger
med SBS Discovery om køb af TV kanaler og godkende eller forkaste resultatet af
disse forhandlinger.
3. Generalforsamlingen ønsker, at SBS’s TV kanaler indgår i pakkerne.
Frank Rasmussen spurgte bestyrelsen, hvad det vil koste ham, hvis han melder fra til
SBS men samtidig vil købe Eurosport 1+2 og kanal 9. Hertil svarede Søren Skaarup, at
hvis han har Sportspakken uden SBS spares der kr. 115,00 om måneden. Køb af Dplay
med sport koster det kr. 159,- om måneden. Så merprisen vil være 44,- om måneden.
Til gængæld vil der være flere tv-kanaler at se på for merprisen på 44,- om måneden.
Dplay er en streamingtjeneste, så det kræver køb af en Chromecast, hvis man vil se
Dplay på fjernsynet. Chromecast koster omkring kr. 320,00 kr.
Jørgen Andreasen anmodede om, at bestyrelsen forsøgte at få SBS til at give sig, når de
nu mister så mange kunder.
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Frank Rasmussen ville samtidig gerne vide, om den form for sikkerhed på internettet, der
er ved at blive lave aftale om, erstatter de gratis antivirus programmer? Søren Skaarup
oplyste, at der er mange forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som er gratis. Den samarbejdspartner Glenten har forhandlinger med pt. er meget sikker. Og det erstatter antivirus på de enkelte maskiner i de enkelte hjem. Der vil blive mulighed for at vælge mellem 3 forskellige modeller.
Lars Knudsen supplerede, at der er tale om 2 modeller: 1 der tager automatisk back up
af datafiler, og 1 der beskytter dine enheder mod spam, virus, E-mail beskyttelse, og så
er der firewall m.v.
Tage Lauritsen ville gerne vide, om der er taget højde for 2017 priser, hvortil Søren
Skaarup svarede, at de viste priser er 2017, hvilket der blev forhandlet frem til. SBS bliver presset af både YouSee og Stofa hvilket også bevirker, at Glenten ikke kan få de ønskede rabatter. Erik Hindkjær var usikker på, om alle var klar over konsekvenserne af de
forskellige spørgsmål, der vil komme på generalforsamlingen og spurgte bestyrelsen, om
der vil blive informeret ud om pakkeændringerne.
Palle Andersen har i dag internet fra Glenten og han er meget imponeret – dog ønskede
han en forklaring på, hvorfor det nye modem ikke har mulighed for, at der kan vises
nummer på hans B&O telefon. Han har selv haft fat i Evercall, dog uden at få løst problemet. Hertil kunne Lars J. Knudsen oplyse, at der lige har været afholdt møde med
Evercall og at problemet med vis nummer vil blive løst. Bernt Freiberg og Poul Juul indskød, at de begge har IP-telefoni og det fungerer perfekt med deres B&O telefoner.
Tage Lauritsen oplyste forsamlingen, at Dplay er en streamingtjeneste, der kræver internetforbindelse. Han mente, at det er sportskanalerne, der er afgørende. Dplay kan ifølge
deres egen hjemmeside ses på 2 enheder på et abonnement, indskød Thomas Szücs.
Jan Gregersen efterlyste mere information om Dplay.
Steen Nicolaisen spurgte bestyrelsen, om man får større internet-båndbredde, hvortil
Søren Skaarup svarede, at man går fra 862 Mhz til 1.200 Mhz. Herefter spurgte Steen
Nicolaisen, om man ved køb af WatzMeNow får kanal 3, 4 og 5 med for kr. 99,00 når det
sælges uden for Glentens område? Til dette svarede Søren Skaarup nej. Det er pt. glenten grundpakke, der er rettigheder til. Den forslåede pris på kr. 99,00 er i hensyn til
Watz me Now TV. For medlemmer af Glenten, der har internet alene, er det samme pris.
Knud Rye Andersen ville gerne vide forskellen på den gratis virusbeskyttelse og den der
skal betales for.
Erik Baltzer spurgte til, hvorfor brugen af Chromecast kan give pixeleringer på fjernsynet, hvortil Tage Lauritsen kunne meddele, at en forlængerledning på 2 meter løser problemet. Chromecast må ikke være for tæt på fjernsynet. Chromecast kan kun bruges på
et fjernsyn ad gangen. Lars J. Knudsen indskød, at streamingtjenester normalt købes til
2 eller 3 enheder.
Steen Nicolajsen spurgte om WatzMeNow i dag afviger fra den første version? Problemet
i starten var, at der var ikke nogen, der købte det og at det derfor gik konkurs. Hertil
kunne Søren Skaarup berette, at WatzMeNow manglede kapital til markedsføringen og at
det, sammen med dyre rettighedsaftaler, var årsagen til at firmaet gik konkurs. Glenten
er ikke afhængig i samme form.
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Karl Erik Christiansen syntes, at det er meget vanskeligt at forstå formandens oplæg
omkring afstemningen om SBS kanalerne, og som repræsentant burde man vel vide noget mere om det, mente han. Han opfordrede derfor bestyrelsen til at servere oplægget
meget pædagogisk for generalforsamlingen, hvilket der var en generel enighed om hos
de fremmødte repræsentanter.
Karl Erik Christiansen ønskede samtidig at vide, om der kan rejses sag over for Stofa på
grund af den manglende samarbejdsvillighed. Hertil kunne Søren Skaarup berette, at da
Stofa udsendte brev til deres medlemmer om, at de skal smide deres modems ud på
containerpladsen, var denne udmelding helt klar i strid mod den indgåede aftale. I samme aftale skal Stofa overlevere medlemmer til Glenten. Direktøren for Glenten forsøgte
at få en dialog med Stofa, men det lykkedes ikke. De modems, der er kommet retur fra
Stofas kunder, kan Glenten genbruge, når der laves nye aftaler med nye antenneforeninger. Hertil supplerede Lars J. Knudsen, at der fra start var en klar aftale med Stofa om at
returnere modems til Glenten. Det er dyrt at køre en sag mod Stofa, så det skal først
afklares, om det kan betale sig, inden det sker.
Søren Skaarup sluttede af med at pointere, at det er meget vigtigt, at alle de fremmødte
repræsentanter forstår, hvad der skal fremlægges på generalforsamlingen. Han har noteret, at det skal fremlægges på en meget mere pædagogisk måde samt få gjort budskabet mere gennemsigtigt og konkret. Han opfordrede samtidig repræsentantskabet til at
møde op på generalforsamlingen.
Bernt Freiberg kunne berette, at i Tune Kabelnet, har man den regel, at bestyrelsen er
ansat af generalforsamlingen. Bestyrelsen har derfor mandat til at afgøre, hvordan en
forhandling skal foregå. Han er nervøs for, om medlemmerne på generalforsamlingen
kan forstå det, der er til afstemning og lagde op til, at det er punkt 2, der skal i spil, hvilket et flertal af de fremmødte kunne tilslutte sig.
Anni Rasmussen foreslog, at budskabet blev sendt ud til medlemmerne via hjemmesiden
og på infokanalen.
Dirigenten foreslog herefter, at der ved håndsoprækning blev stemt om
forslag 1 skal til afstemning - hvilket 8 stemte for og om
forslag 2 skal til afstemning - hvilket 18 stemte for.

Ad. 3. Økonomi
Årsrapport og Budget 2017
Kasserer Lars Mott gennemgik tal og grafer i årsrapporten samt budget 2017.
Palle Andersen roste kassereren for fremlæggelsen af årsrapporten.
Erik Berthelsen spurgte bestyrelsen, hvor mange medlemmer der er i foreningen i dag,
hvortil Carsten Jørgensen svarede, at der er cirka 29.000 medlemmer hvor cirka 23.500
er fra Odense området.

Ad. 4. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne
Udgår – punktet skal dog med på dagsordenen. Først relevant i 2018.
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Ad. 5. Eventuel information fra områderne
Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Ad. 6. Eventuelt
Klaus Jespersen ønskede datoen for de kommende repræsentantskabsmøder blev meldt
ud i god tid. Søren Skaarup svarede hertil, at bestyrelsen fastlægger næste repræsentantskabsmøde på det næstkommende bestyrelsesmøde.
Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden.
-oOo–

Mødet slut kl. 22:00

Odense, den 06.03.2017.

Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder

Sign.
Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter
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