Referat af repræsentantskabsmødet
Onsdag, den 14. september 2016, kl. 18.30
Odin Havnepark
Lumbyvej 11 (Mødecenter Fabrikken 17F)
5000 Odense C
Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en informerende/oplysende del og en
formel del. Aftenen blev derfor indledt med et indlæg fra Copydan Verdens TV v/markedschef
Lone Amtrup og v/kundechef Annemarie Bille. Denne del af repræsentantskabsmødet varede
cirka 1 time fra kl. 18.30 til kl. 19.30.
Repræsentanterne fra Copydan Verdens TV informerede om hvordan Copydan Verdens TV er
skruet sammen som organisation, hvordan den danske ophavsretsmodel fungerer, og om hvor de
ca. 12 mio. kr., som Glentens medlemmer betaler om året til Copydan Verdens TV, havner
henne. PowerPoint-præsentation fra Copydan Verdens TV er efter opfordring vedlagt som bilag 1.
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.
- Glentens halvårsregnskab for 1. halvår 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 en bemærkning omkring Peter Pætaus udsagn i referatet. Det er ikke ført til
referat, at Peter Pætau også nævnte, at et tilbud på streamingtjenesten indeholdt 4.000 til 8.000
tilslutninger.
Referatet blev godkendt som det er af 28 af de fremmødte – 2 stemte imod.
Ad. 2. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Søren Skaarup indledte bestyrelsens beretning med at sige, at bestyrelsen mener, det er tiden til
at man sætter foden i med hensyn til de bemærkninger, der kommer fra
repræsentantskabsmedlem Jesper Nielsen til referater, arbejdsgange og politiske beslutninger i
repræsentantskab, på generalforsamling og i bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at
Jesper Nielsen gentagne gange bringer emner op på repræsentantskabsmøder og
generalforsamling - emner som vel at mærke er færdigdebatteret og godkendt af
repræsentantskabet og af generalforsamlingen. Formanden fremlagde en konkret redegørelse for
bestyrelsens opfattelse af Jesper Nielsens fremfærd. En fremfærd, som bestyrelsen ikke længere
vil acceptere.
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Intern (kritisk) revisor Peter Pætau oplyste, at Kenneth Christensen benægter, at han har talt
med Jesper Nielsen på et tidspunkt, hvor Jesper Nielsen har oplyst repræsentantskabet, at han
har talt med Kenneth Christensen om et tilbud han har afgivet til Glenten.
Jesper Nielsen mente ikke, at han er forpligtiget til at fortælle repræsentantskabet, hvem han har
fået tilbuddet fra, og kunne ikke se rigtigheden i de holdninger, som blev fremlagt for
repræsentantskabet. Der kunne ikke på aftenens møde fremlægges dokumentation for de
beskyldninger, han har fremført. Herefter gav repræsentantskabet udtryk for, at den påståede
dokumentation bør fremlægges af Jesper Nielsen.
Tine Voigt gav udtryk for, at hun ønskede, at debatten kunne køre videre i et andet forum. Hertil
svarede Søren Skaarup, at det er nødvendigt at bringe det op, fordi det er et emne i bestyrelsens
beretning, og det er noget som bestyrelsen og administrationen bruger rigtig meget tid på. Derfor
skal repræsentantskabet informeres.
Poul Juul oplyste, at det måske var lidt dristigt at tage ordet, første gang han deltog i Glentens
repræsentantskabsmøde. Men han deltog på Glentens generalforsamling i foråret, hvor han
oplevede Jesper Nielsens fremfærd. Han medgav derfor formandens ord om, at det skal have en
ende, hvilket mange af de fremmødte repræsentanter gav ham ret i. Poul Juul fremlagde derfor
følgende forslag for repræsentantskabet:
”Repræsentantskabet tager formandens redegørelse til efterretning og udtaler fuld tillid
til formanden og til bestyrelsen”.
Efter håndsoprækning var der 28 af de fremmødte, som støttede forslaget, 1 stemte imod og 2
undlod at stemme.
Herefter fortsatte formanden sin beretning.
Internet 2017
Arbejdet forløber helt efter planen. De 4.200 medlemmer, som Glenten har som internetmedlemmer i dag, er flyttet til den nye CMTS, og det skal de ca. 8.500 Stofa-kunder også den 1.
januar 2017.
I januar 2017 kommer der et ”pop-up-vindue” hos de medlemmer, der er Stofa-kunder i dag. På
dette ”pop-up-vindue” skal medlemmet tage stilling til, hvilken hastighed man ønsker hos
Glenten. Man vil blive opkrævet for den internethastighed, man ønsker fra 1. januar 2017. Gør
man ikke noget, stopper internetleverancen.
De medlemmer, som har en anden internetleverandør i dag, og som har mulighed for at få
internet fra Glenten per 1. januar 2017, kan tilmelde sig fra den 1. november 2016 med virkning
fra 1. januar 2017.
Der kommer meget konkret information til medlemmerne i medlemsbladet, på hjemmesiden, i
nyhedsbreve og på informationskanalen.
Nyt princip
Skal Glenten eventuelt sælge ydelser enkeltvis, f.eks. internetsupport eller regnskabsføring? Det
er nye områder, der vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
Programselskabernes streaming-tjenester i stedet for tv-pakker?
Formanden informerede repræsentantskabet om, at bestyrelsen har overvejelser om at – når
tiden er mere moden til det – at lade medlemmerne abonnere på programselskabernes
streaming-tjenester i stedet for at kunne tilgå dem i Glenten tv-pakker. Fx har:
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SBS/Discovery - DPLAY med tv-kanalerne Kanal 4, Kanal 6, 6’eren, Canal 9, TLC, Animal Planet,
Discovery og Discovery Investigation.
Formanden oplyste, at Glenten køber TV kanalerne Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Kanal 9, Discovery
og Eurosport 1 + 2 for i størrelsesorden 12 mio. kr.
De, der vil have Vælg Selv TV (ca. 2.100 medlemmer) må også betale lidt mere. For eksempel
koster det kr. 49,- for Viasat Golf HD. TV2 Play, HBO (Amerikansk betalingskanal), Viaplay,
Netflix koster omkring kr. 79,- og kr. 89,- om måneden. Skal Glenten helt undlade SBS
Discovery? Hertil havde formanden følgende argumenter til både for og imod:
Argumenter for at overveje at undlade SBS Discovery
De fleste ser (næsten) ikke kanalerne. I alt ca. 9%
Man KAN spare fra kr. 540,- (Mellempakken) til kr. 1.640,- (Fuldpakken) pr. år.
Målgruppen er unge, der streamer tv i stor stil
Findes på alle platforme
Ved Vælg Selv TV må man også selv betale
Glenten sparer penge til streaming af kanalerne på Web-TV, fordi kapaciteten kan
reduceres.
Argumenter for at fortsætte med SBS Discovery
- Det bliver dyrere for dem, der vil købe kanalerne.
Ole Bendix ville gerne vide, om de tal, der bliver opgjort, er medlemstal eller seertal. De
programpriser, der betales til programselskaberne har nået smertegrænsen i mange
antenneforeninger. Søren Skaarup svarede hertil, at der er tale om seertal, og at eksterne
foreninger har mulighed for at købe de kanaler, som passer til deres medlemmer.
Tine Voigt spurgte, om der var tænkt på, hvordan administrationen vil behandle
kundehenvendelser omkring mailopsætning og generelle spørgsmål omkring internet. Kunne det
være en ide at inddrage frivillige til at yde den service fx til mail-opsætning? Formanden oplyste
forsamlingen, at der er planlagt ansat det antal medarbejdere, der anses som nødvendig. De skal
læres op og hele administrationen bliver rustet til at yde en professionel og hurtig
medlemsbetjening.
Claus Hansen mente, at det er utroligt vigtigt, at Glenten følger med udviklingen, der går fra
mindre og mindre faste TV-pakker til mere og mere streaming – og dermed mere og mere
fleksibilitet for det enkelte medlem.
Poul Juul opfordrede bestyrelsen til at udfærdige en skrivelse og sende ud til repræsentantskabet
– det er især de unge, der streamer. Glentens (og alle andre antenneforeningers) akilleshæl er,
at folk over 50 år ikke er klar til at streame endnu. Han nævnte samtidig, at SBS Discovery bør
have en ”tur i karrusellen”.
Tage Lauritsen var enig med Poul Juul, streaming er for de unge. Man er nødt til at følge
udviklingen og bringe emnet op til diskussion.
Bernt Freiberg oplyste forsamlingen, at han sidder sammen med Søren Skaarup i forhandlingsudvalget i A2012 og den fremlæggelse Søren Skaarup kom med, kan han kun godtage. Tanker og
frøet er sået, og det tages med i de fremadrettede forhandlinger.
Ulla Nielsen spurgte formanden,
pakkerne, når der ikke er ret
generalforsamlingen for 4 år siden
og TV2 løber med omkring 50% af

hvorfor SBS/Discovery’s TV kanaler overhovedet er med i
mange, der ser dem. Søren Skaarup svarede hertil, at
vedtog pakkesammensætningen. Han oplyste samtidig, at DR1
seerne. Kanal 5 ligger på en femteplads.
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Frank Baaring Rasmussen ville gerne vide, hvad man har brugt de årlige kanalafstemninger til.
Søren Skaarup svarede, at de blev brugt til at danne et overblik over de TV kanaler, som
medlemmer ønsker og ønsker at betale for.
Frank Baaring Rasmussen nævnte, at man ikke kan se TV2 i sommerhuset og hertil kunne Søren
Skaarup oplyse, at det er lige om hjørnet, og vil komme til at koste omkring kr. 4,- om måneden.
Frank Baaring Rasmussen spurgte samtidig om, hvordan det vil komme til at foregå rent praktisk,
når Glenten overtager internetrettighederne 1. januar 2017.
Der blev hertil svaret, at alle der har internet fra Stofa automatisk overgår til Glenten.
Medlemmerne behøver derfor ikke at sige deres internet-abonnement op hos Stofa, fordi Stofa
mister rettighederne til at tilbyde internet via Glentens infrastruktur.
Lars J. Knudsen oplyste i supplement hertil, at IP Telefoni hos Stofa ikke automatisk bliver flyttet
til en anden udbyder. Hvis man har IP-telefoni hos Stofa, skal man derfor huske 1) at finde en
anden IP-telefoni-udbyder inden den 1/1-2017 og 2) at flytte sit IP-telefoni-nummer til den
udbyder man vælger.
Claus Hansen spurgte, om det er korrekt, at hvis man vil se TV2 hjemme, skal man have internet
fra Glenten. Og hertil kunne Søren Skaarup svare ja – ind til man har fundet en teknisk løsning
på det.
Leif Rasmussen ville gerne vide, om Stofa kan levere internet til borgerne i Fyrreparken. Dertil
blev der oplyst, at det kan Stofa ikke via antennekablet. Men der er andre internetleverandører
som tilbyder trådløst internet og internetforbindelse via telefonstikket.
Jørgen Hans Andreasen ville gerne vide om modem fra Stofa kan bruges? Hertil svarede Søren
Skaarup, at der er cirka 2.000 modem fra Stofa, som ikke kan bruges, og som vil blive skiftet ud
uden udgift for medlemmet.
Ad. 3. Økonomi
Årsrapport 1. halvår 2016
Kasserer Lars Mott gennemgik tal og grafer for det 1. halvårsregnskab 2016.
Kassereren oplyste, at der på service og vedligeholdelse er blevet brugt mere end budgetteret,
mens der på andre områder er brugt mindre end budgetteret. Samlet set er resultatet et mindre
underskud end budgetteret.
Personaleomkostningerne er i styring og mindre end budgetteret. Medlemstilgodehavender er en
faktor, der bliver holdt meget nøje med, og det er i stram styring.
Regnskabet er acceptabelt, som det ser ud nu og økonomien er i god styring.
Preben Jørgensen havde et ønske om at få årsrapporten sendt ud før repræsentantskabsmøde i
en udgave, der ikke er med så små tal, og samtidig med de grafer kassereren har vist.
Poul Juul ønskede mere præcis tekst til tallene.
Begge ønsker blev taget til efterretning.
Ad. 4. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne
Udgår – punktet skal dog med på dagsordenen. Først relevant i 2018.
Ad. 5. Eventuel information fra områderne
Bjarne Andersen medbragte et spørgsmål fra medlemmerne i Fyrreparken, som har oplevet en
brand i en opgang. De mangler info om hvorfor de får Grundpakken og ikke de pakker, som er
bestilt – altså mere information til beboerne, når der sker ændringer.
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Anni Rasmussen oplyste, at der havde været generalforsamling i boligforeningens afdeling, hvor
der blev stillet forslag om skift til NAL Medienet. Anni Rasmussen oplyste, at ved henvendelse til
Glenten, er hun informeret om, at lejere ikke kan ”tvinges” til en bestemt TV-udbyder. Den
oplysning er givet videre til afdelingen. Det blev godt modtaget, og alle var glade for Glenten, og
der sker derfor formentlig ikke mere i den sag.
Ad. 6. Eventuelt
Jesper Nielsen bad om at få sit særsynspunkt ført til referat om, at han er utilfreds med, at han
ikke har fået taleret på mødet og at han er skuffet over, at bestyrelsen og repræsentantskabet
ikke kan tåle kritik.
Bernt Freiberg mente, at den diskussion burde være lukket nu.
Tine Voigt oplyste, at det var et godt valg af lokale til afholdelse af mødet.
Dirigenten og formanden takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden opfordrede
forsamlingen til at sende en mail med spørgsmål omkring Copydan Verdens TV. Så vil han
forsøge at besvare dem, så godt han kan.

-oOo–
Mødet slut kl. 21:15
Odense, den 04.10.2016

Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder

Sign.
Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter

Bilag 1: PowerPoint-præsentation fra Copydan Verdens TV.
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