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REFERAT af repræsentantskabsmøde: 
 
 Torsdag, den 13. februar 2014, kl. 19.00 
 Skibhus 17:48 
 Buchwaldsgade 48 
 5000 Odense C. 
 
Ved brev af 30. januar 2014 blev følgende dagsorden rundsendt jvf. gældende forret-
ningsorden: 
 

1. Valg af mødeleder. 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1). 
3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden. 
4. Økonomi. Revideret og underskrevet Årsrapport 2013 (bilag 2). 
5. Bestyrelsens forslag til ændring af repræsentantskabets forretningsorden (bilag 3). 
6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne. 
     a) Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen, at forestå  
           Repræsentantskabsvalg 2014. 
      b) Bestyrelsens forslag til foreløbig plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg 
           2014 (bilag 4). 
7. Eventuel information fra områderne. 
8. Eventuelt. 

 
Den reviderede og underskrevne årsrapport 2013 med tilhørende specifikationer, er ef-
tersendt til alle repræsentantskabets medlemmer den 6. februar 2014 jvf. § 2, stk. 5 i 
forretningsorden.  
 

- o O o - 
 
 
Formand Søren Skaarup bød repræsentantskabet velkommen, og spurgte om der var 
nogen, der havde noget imod, at intern revisor Peter Pætau var til stede. Det var der in-
gen repræsentantskabsmedlemmer, der havde. 
 
 
Ad. 1. Valg af mødeleder, og referent. 
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og oplyste, at Lars J. Knudsen på bestyrelsens 
vegne udarbejder referatet. 
 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde. 
Sammen med dagsordenen er rundsendt referart af repræsentantskabsmøde den 12. 
september 2013. På forespørgsel fra Niels Gertsen fremkom ingen bemærkninger til refe-
ratet, hvorfor det blev godkendt. 
 
 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser. 
Søren Skaarup oplyste, at medlemsantallet er støt stigende – især på internetområdet.  
Der er god kontakt til andre antenneforeninger.  
I efteråret er Lunde Antennelaug, Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug blevet associe-
rede medlemmer, og Østerbro Antenneforening i København er blevet associeret medlem 
pr. 1. februar. 
 
Canal 8 og 9 har forlangt, at blive placeret i familiepakken i stedet for i sportspakken, og 
det har vi sagt nej tak til. Det vil ødelægge vores unikke pakkestruktur. Formanden op-
fordrede repræsentantskabet til at bakke op og fastholde pakkestrukturen. 
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Side 2 
 
Bestyrelsen vil også bede generalforsamlingen om, igen at sende budskabet til TV- udby-
derne, at det er medlemmerne, der bestemmer tv-kanalers placering i tv-pakkerne. Ikke 
udbyderne. 
 
Der har været møde med Region Syd og de 10 fynske kommuner. Regionen havde ”kun” 
inviteret SydEnergi til at drøfte mulighederne for at lægge fiber ned på Fyn. Vores hold-
ning er, at der ikke er nogen teknologi, der skal favoriseres frem for en anden, til at give 
fynboerne bredbånd. 
 
Det kobber (coax), der allerede ligger i jorden på Fyn, opfylder langt de flestes bred-
bånds-behov, og der udvikles hele tiden nye standarder, så hastigederne i den eksiste-
rende infrastruktur (coax) kan øges, når/hvis behovet opstår. 

 
Administrationen har i december indført et nyt administrationssystem, der gør admini-
strationen af medlemmerne mere automatiseret. Systemet udbygges løbende, så med-
lemmerne i højere og højere grad kan betjene sig selv på hjemmesiden. 
 
Der er også indført et nyt og fleksibelt telefonsystem, som bl.a. betyder, at der kan læg-
ges kan lægges telefonbesked i spidsbelastningsperioder. Efterfølgende vil man blive rin-
get op af administrationen. 
 
Det har været nødvendigt at anlægge en voldgiftssag mod Stofa, fordi virksomheden på 
et møde i oktober overraskende meddelte, at man nu mener at internetkontrakten udlø-
ber i 2018 og ikke i 2016. Det er overraskende, fordi der altid har været enighed om 
kontraktophør i 2016, og det er også forudsat i andre kontrakter, der er med Stofa. 
 
Jesper Nielsen opfordrede til at bruge pressen vedr. drøftelserne med Region Syd og de 
lave priser Glenten har for tv-pakkerne og internet. 
Søren Skaarup svarede, at der gøres hvad der kan for at opnås billige priser, og jo flere 
medlemmer vi bliver, jo større er chancen for at opnå billigere priser. 

 
Torben Høst gjorde at der er et nært forestående repræsentantskabsvalg i Energi Fyn 
energi, og opfordrede til at der tages initiativ til, at stoppe favorisering af fiber på be-
kostning af coax. 
Jørn Andersen opfordrede til en artikel i medlemsbladet, der uddyber forskelle og fordele 
ved coax ctr. fiber.  
Søren Skaarup svarede at der kommer en artikel medlemsbladet, og at der arbejdes vi-
dere på politisk, så der bliver informeret om, at der er en masse infrastruktur, som alle-
rede ligger i jorden på Fyn, og at den fungerer fint – også i fremtiden. 
 
Palle Andersen opfordrede til, at hold fast i beslutningen om pakkestrukturen, og spurgte 
til, om der er risiko at Glenten bliver kuppet, med de mange nye antenneforeninger, der 
bliver medlemmer. Det skal sikres, at Glenten bevares som ”vores” forening. 
Søren Skaarup svarede, at faren er ikke stor. Associerede foreninger har 1 stemme på 
generalforsamlingen. 
 
Peder H. Christensen opfordrede til, at der informeres om, hvad der sker og rør sig i 
branchen. 
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Side 3 

 
Søren Skaarup anmodede repræsentantskabet om en tilkendegivelse vedr. Canal 8 og 
Canal 9, som har forlangt at blive placeret i familiepakken. Repræsentantskabet tilken-
degav opbakning til at bibeholde den nuværende tv-pakkestruktur med de temaer den 
har. 
 
 
Ad. 4. Økonomi. Revideret og underskrevet Årsrapport 2013. 
Kasserer Lars Mott fremlagde grafisk fremstilling med hovedoverskrifter og hovedtal fra 
årsrapport for 2013, samt afvigelser i forhold til regnskabsåret 2012. Ligeledes fremlagde 
Lars Mott hovedtallene for budget 2014. 
 
Erik Baltzer Nielsen forespurgte om kassekredit i stedet for obligationer. Lars Mott svare-
de, at det næppe kan svare sig. På sigt skulle obligationer give bedre forrentning. 

 
Jesper Nielsen roste de faldende udgifter, og spurgte ind til fee for internet, fordi den ser 
ud til at være faldende. Lars Mott svarede at fee for internet er fastlagt i kontrakt. 
 
Carsten Jørgensen oplyste at administrationen hele tiden er aktive overfor Stofa, så der 
ikke sker misligholdelse af kontrakten.: vi er aktive, så der ikke er misligholdelse. 

 
Palle Andersen spurgte til bestyrelseshonorarer, og Lars Mott svarede, at honorarerne er 
på markedsniveau, og at resultatet er under det budget generalforsamlingen har god-
kendt. 
Erik Baltzer Nielsen påpegede, at honorarer er oplyst over generalforsamlingen og det er 
generalforsamlingen, der beslutter. 
Palle Andersen opfordrede til at der udarbejdes principper/rammer, og at det er synligt. 
 
Repræsentantskabet tor Årsrapport 2013 til efterretning. 
Bestyrelsen tog kommentarerne til efterretning. 
 
 
Ad. 5. Bestyrelsens forslag til ændring af repræsentantskabets forretningsorden 
Med dagsordenen er rundsendt forslag til ændring af repræsentantskabet forretningsorden. 
Søren Skaarup fremlagde forslaget: 
”§2, stk. 3 Møderne indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved udsendelse af brev indehol-

dende dagsorden samt eventuelle bilag til medlemmerne af repræsentantskabet.” 

som foreslås ændret til: 
”§2, stk. 3 Møderne indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved udsendelse af e-mail indehol-

dende dagsorden samt eventuelle bilag til medlemmerne af repræsentantskabet.” 

 
Forslaget skal ses i lyset af minimering af omkostninger og de uregelmæssigheder, der har 
været med rettidig omdeling. 
Efter drøftelser blev forslaget godkendt med den bemærkning, at de repræsentanter, der 
ønsker dagsorden og bilag fremsendt med posten, kan få det. Det er der 3 repræsentanter, 
der ønsker. 
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Side 4 
 
 
Ad. 6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne. 
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. Dagsordenspunktet skal med i 
respekt for repræsentantskabets gældende forretningsorden. Lars J. Knudsen foreslog at punk-
tet udgår, fordi det ikke er relevant. 
Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget, og punktet udgår. 

 
 

6 a) Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen, at  
        forestå repræsentantskabsvalg 2014_________________________  
Leif Rasmussen og Palle Andersen blev valgt. 
Jesper Nielsen foreslog, at disse 2 repræsentantskabsmedlemmer skal have en 
erkendtlighed for ulejligheden. 
 

6 b) Bestyrelsens forslag til foreløbig plan for gennemførelse af repræsentant- 
       skabsvalg 2014__________________________________________ 
Sammen med dagsordenen er rundsendt bestyrelsens foreløbige plan til gennem-
førelse af repræsentantskabsvalget. 
 Forslaget blev vedtaget. 
 
 

Ad. 7. Eventuel information fra områderne. 
Palle Andersen foreslog mere fyldige bestyrelsesreferater, fordi det oftest ikke er muligt 
at gennemskue, hvad det er, bestyrelsen har besluttet. 
Søren Skaarup svarede, at det er en balancegang med bestyrelsesreferaternes formule-
ringer. Konkurrenter til Glenten læser nøje hvad der besluttes i Glenten. Der vil blive ar-
bejdet på mere fyldige bestyrelsesreferater, uden at det kan udledes, hvad der konkret 
er besluttet. 
 
 
Ad. 8. Eventuelt. 
Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
Niels Gertsen takkede herefter for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Niels Gertsen    Søren Skaarup    Lars J. Knudsen 
Mødeleder    Formand    Referent 
 


