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RERERAT af Glentens repræsentantskabsmøde 
  
 Onsdag, den 15. februar 2012, kl. 19.00 

 Skibhus 17:48 
 Buchwaldsgade 48 
 5000 Odense C. 
 
Ved brev af 1. februar 2012, er følgende dagsorden rundsendt jf. den gældende forret-
ningsorden: 
 

1. Valg af mødeleder. 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden. 
4. Økonomi. 
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne. 
6. Eventuel information fra områderne. 
7. Eventuelt. 

 
Den reviderede og underskrevne årsrapport 2011 med tilhørende specifikationer, er ef-
tersendt til alle repræsentantskabets medlemmer den 7. februar 2012 jvf. § 2, stk. 5 i 
forretningsorden.  
 

- o O o - 
 
Formand Søren Skaarup bød repræsentantskabet velkommen. 
 
Ad. 1. Valg af mødeleder, og referent. 
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Lars J. Knudsen blev valgt som referent. 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde. 
På forespørgsel fra Niels Gertsen fremkom ingen bemærkninger til referatet af repræsen-
tantskabsmøde den 8. september 2011, hvorfor det blev godkendt. 
 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser. 
Søren Skaarup oplyste, at der er kommet ca. 3.500 nye medlemmer. Der er god kontakt 
til andre antenneforeninger. Der er mange, der har opsagt medlemskabet til fordel for 
TDC’s Home Trio. De fleste er vendt tilbage til Glenten igen. 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i morgen foreslå en nedsættelse af kontingentet. 
Årsagen hertil er bl.a. gode regnskabstal fra 2011 og udsigter til samarbejde med andre 
antenneforeninger. 
 
Den 1/1 2013 overtager staten 800 MHz til mobilt bredbånd. Signalet hertil kommer tæt 
på signalet i pakke 4. Det kan give problemer hos medlemmerne, der nu i meget højere 
grad skal sørge for, at stik, kabler og fordelere er i orden, så man undgår signalproble-
mer. 
 
Der foretages ikke kanalomlægning i 2012. 
 
Pr. 1/4 2012 vil der være 26 tilvalgs-kanaler. Flere og flere vælger tilvalgskananalerne, 
selvom de koster dobbelt pris hos leverandøren. Afgiften til Copy Dan på enkeltkanalerne 
er 5 gange prisen. 
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Det analoge tv-siganal lukkes den 31/3-2013.  Medlemmer med gamle fladskærme eller 
billedrørs-tv får et problem til den tid, men problemet kan nemt afhjælpes med en boks 
til kun 250 kr. Til gengæld får man mange flere tv-kanaler at vælge imellem. Der er 
mange bokse på lager, som medlemmerne kan købe. 
 
Efter generalforsamlingen i 2011 blev der nedsat et strategiudvalg, og der er nu for før-
ste gang udarbejdet strategi for Glenten. Den er sendt ud til alle repræsentantskabes 
medlemmer, og den deles ud på generalforsamlingen. Strategi gennemgås en gang år-
ligt. Strategien kan ses på hjemmesiden i en begrænset udgave. 
 
Den leverede service fra Canal Digital gav problemer, så foreningen overtog selv servicen 
fra 15/12 2011. Glenten har forhandlet sig frem til en erstatning på et ikke uvæsentligt 
beløb fra Canal Digital for de problemer, der har været med servicen. 
 
Stofa har overtaget levering af internet fra Canal Digital indtil udgangen af 2016. Der er 
afgivet et købstilbud om at overtage internettet, men der kom aldrig et svar. Det må for-
ventes, at Stofa leverer indtil udgangen af 2016. Hovedstationen bliver gjort parat til 1/1 
2017. 
 
På generalforsamlingen i morgen, vil der blive fremlagt 4 forslag til vedtægtsændringer: 
 

1) Medlemskabet af Glenten foreslås ændret fra at være personligt til at være til-
knyttet den boligenhed/bygning, der er tilsluttet antennen. 
 

2) Ejerskabet til stikledningen foreslås ændret fra at være Glentens til at være med-
lemmets. 

 
3) Det foreslås, at priserne på de enkelte ydelser skal kunne varieres af bestyrelsen. 

 
4) Vedtægtsændringer foreslås gennemført på 1 generalforsamling i stedet for på 2. 

 
Enkelte repræsentantskabsmedlemmer kritiserede forslaget om ændring af ejerskabet til 
stikledningen.  Søren Skårup oplyste, at stikledningerne er forsikringsdækkede i ca. 95 
% af alle tilfælde. 
 
Ad. 4. Økonomi 
Lars Mott fremlagde tekst i hovedoverskrifter og hovedtallene i årsrapport for 2011 gra-
fer, afvigelser i forhold til regnskabsåret 2010, og knyttede følgende bemærkninger til 
fremlæggelsen: 
 

• Årets resultat er tilfredsstillende henset til årets forløb. 
• Der er væsentlige omkostninger på revision, EDB/software og personale. Lars 

Mott gav forklaring på disse væsentlige omkostninger. 
 
Ligeledes fremlagde Lars Mott hovedtallene for budget 2012. 
 
Repræsentantskabet udtrykte tilfredshed med, at det reviderede og underskrevne regn-
skab nu bliver udsendt i god tid før repræsentantskabsmødet. 
 
Sluttelig oplyste Lars Mott, at der i 2012 på økonomisiden bl.a. vil blive sat fokus på de 
tilgodehavender Glenten har hos debitorer. 
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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 Fra områderne. 
Der fremkom ingen konkrete udmeldinger fra områderne. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt. 
På baggrund af et medlems omtale af generalforsamlingen 2011 lovede formanden, at 
der på næste repræsentantskabsmøde i efteråret 2012 vil blive lejlighed til at evaluere 
forløbet af generalforsamlingen den 16. februar 2012.  
 
Endvidere opfordrede formanden medlemmerne til at give ham besked om eventuelle 
emner, de måtte ønske drøftet på næste repræsentantskabsmøde, gerne i god tid før 
dette. 
 
Niels Gertsen takkede herefter for god ro og orden. 
 
Odense, den 5. marts 2012 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Niels Gertsen    Søren Skaarup    Lars J. Knudsen 
Mødeleder    Formand    Referent 


