
Referat over repræsentantskabsmøde i Glentevejs Antennelaug.

Den 16. september 2010, fra klokken 19.00 til kl. 21.00, afholdt på Skibhus 17.48

Deltagere antal 21, bestyrelsen (fraværende: Henrik Kirkegaard og Hans-Jørn Pallesen), 2 fra 
administrationen (Peter Olsen og Steen Nicolaisen)

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden.
4. Valg til repræsentantskabet jf.§13 i efteråret 2010, herunder bestyrelsens forslag til opdeling af  

område inddeling til udtalelse fra repræsentantskabet.
5. Økonomi- ½ års regnskab med resultatopgørelse og balance
6. Fra områderne
7. Eventuelt.

Ad.1 Valg af mødeleder og referent

Som mødeleder valgtes Niels Gertsen og som referent Mette Bækgaard Jørgensen.

Niels Gertsen meddeler at intern revisor Berit Laugesen er trådt tilbage, samt at Peter Pætau, 
som suppleant for intern revision, er til stede. Fremadrettet vil intern revision blive inviteret til 
repræsentantskabsmøderne.

Ad 2. Godkendelse af referat.

 Der er ingen bemærkninger til referatet og dette godkendes uden kommentarer.

Ad 3. Beretning

Formanden begyndte beretningen med at gennemgå resultatet af forhandlingerne med 
Rambøll, som har erkendt, at der tidligere er givet dårlig vejledning til foreningen. Efter 
forhandlinger mellem Glentevejs Antennelaug og Rambøll blev resultatet, at foreningen både 
har modtaget et kontant beløb og et antal timer. Disse timer bruger Glentevejs Antennelaug til 
afvikling og planlægning af repræsentantskabsvalget i efteråret.

Angående forhandlinger med udbyderne er disse pågående.

Der er blandt andet indgået en aftale med en ny tv-musikkanal UPTOWN som er helt ny og 
igangsættes 1. november i år, det er en 24 timers musik kanal som vi har fået meget billigt.

Der er taget en beslutning om, at indkøbe Conax systemet, som system til vores kodet boks (har 
tidligere haft Enigma) Dette er iværksat.
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EPG (Elektronisk Program Guide) fungerer nu på 10-12 kanaler.

Der arbejdes på, at opnå større valgfrihed, blandt andet via Selvbetjening som bliver en del af 
den nye hjemmeside.

Internetpriserne bliver mindre og Glentevejs Antennelaug vil levere synkront internet (samme 
hastighed ved op og ned fra nettet)

Formanden fortalte endvidere, at vi fremover ikke mener, at der er så meget at være G.A.L over, 
så bestyrelsen har besluttet, at vi fremover er Glenten.

I øjeblikket forestår en udskiftning af samtlige forstærkere.

Glenten forhandler i øjeblikket med 3 mindre antenneforeninger, om samarbejde til fordel for 
alle parter. I samarbejde med FDA (Foreningen danske antenneforeninger) er der blevet 
udarbejdet et forslag til en aftale.

Formanden gennemgik bestyrelsens planer omkring pakker og pakkeløsninger fremover, og der 
forhandles med udbyderne for at opnå tilsagn og tilbud fra dem, ud fra det som bestyrelsen ser 
som den bedste løsning fremover.. Formanden oplyser at forhandlingerne ikke er afsluttet men 
at ” de går godt”

Der er en enkelt udbyder som ikke er ” med på ideen” men forhandlingen er jo ikke afsluttet.

Med hensyn til lukning af det analoge signal er der stadig ikke taget beslutning om tidsrammen.

På spørgsmål om vores internets driftssikkerhed oplyses, at der er ca. 5 henvendelser til support 
daglig. Endvidere foreslås, at der laves en rutine omkring udsendelse af sms til de der ønsker 
det, for at varsle om planlagt service, ligesom det foreslås, at der på hjemmesiden bliver fortalt 
om de planlagte service.

Ad 4 Repræsentantskabsvalg efterår 2010 

Carsten Jørgensen gennemgår status på repræsentantskabsvalgets planlægning.

Det er bestyrelsens ønske at repræsentantskabet også fremover og endda i større grad bliver et 
forum hvor bestyrelsen kan få en dialog med de valgte repræsentanter. Det er vigtigt, at 
bestyrelsen kan udveksle ideer og samle viden op fra områderne. Det går rigtigt stærkt på det 
elektroniske område lige nu.

Carsten Jørgensen appellerede til, at de nuværende repræsentantskabsmedlemmer genopstiller 
til det nye repræsentantskab. Endvidere beretter Carsten Jørgensen, at der ikke tidligere har 
været valgregler og at repræsentantskabet fremover vil være selvsupplerende på den måde at, 
hvis et repræsentantskabsmedlem falder fra bliver den næste på listen automatisk 
repræsentantskabsmedlem indtil det næste valg.

 

Der afholdes repræsentantskabsvalg 15.-17. november.

Der nedsættes et valgudvalg som består af bestyrelsen og 2 repræsentantskabsmedlemmer

Karl Almind Knudsen og Orla Spenner.



Bestyrelsens plan for valgets afholdelse blev godkendt.

Fra repræsentantskabet spørges om man skal opstille for at beholde den plads man har nu, og 
det skal man

Der udtrykkes undren over, at områdeinddelingen ikke fremlægges på mødet, men at den efter 
planen først skal fremkomme i bladet. Områdeinddelingen fremskaffes og kan i øvrigt ses på 
foreningens hjemmeside.

Da områdeinddelingen er fremkommet er der kun positive kommentarer fra 
repræsentantskabet angående denne.

 Ad 5.  Økonomi - ½ års regnskab med resultatopgørelse og balance

Lars Mott gennemgår ½ årsregnskabet, som fremlægges som en balance på grund af man 
mangler en hel del gennemgang af revisor, derfor balance.

Lars Mott gennemgår herefter budget for 2010, og begge gennemgange godkendes med 
applaus fra salen, Formanden giver udtryk for stor ros over det store arbejde, der er lavet for at 
få ”opløst” tallene og den store kulegravning der er udført.

Ad.6 Fra områderne

Fra Tarup

Der er problemer med teksterne på TV2s datterkanaler. Steen svarer at moderkanalen TV2 
bruger en anden form for tekstning end alle de andre kanaler. 9 ud af 10 fjernsyn ”finder selv ud 
af det” ellers kan der foretages en ændring via fjernbetjeningen.

Hvis der er nedbrud efter kontorets lukketid kunne man evt. indtale på telefonsvarer ” der er 
nedbrud.

Ad 7 Evt.

Vedr. infokanalen. der arbejdes i øjeblikket på at gøre skifte-til-næste-side tiden kortere, bl.a. vil 
nogen af de lange sider komme på tekst-tv, så cyklus bliver hurtigere

Der fremkommer en ide om, at tage et billede af infokanalens sider og komme dem på 
hjemmesiden.

Der forespørges til bestyrelsesreferaterne hvorfor de er så lang tid om at komme på 
hjemmesiden. Proceduren gennemgås, altså at, et referat skal godkendes på næste 
bestyrelsesmøde inden det kan komme på hjemmesiden.

       Første møde i det nye repræsentantskab bliver den 8. februar.

Generalforsamling bliver den 9. februar i Carl Nielsen Salen på hotel HC Andersen

Kl. 21.00 slutter mødet.
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