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RERERAT af Glentens repræsentantskabsmøde 
  
 Torsdag, den 23. august 2012, kl. 19.00 

 Skibhus 17:48 
 Buchwaldsgade 48 
 5000 Odense C. 
 
Dagsorden jvf. gældende forretningsorden: 
 

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. 

 
Sammen med dagsorden var rundsendt referat fra repræsentantskabsmødet den 15. fe-
bruar 2012, Glentens seneste regnskabsoversigt fra perioden 1. januar 2012 – 30. juni 
2012, og forslag til vedtægtsændring om afskaffelse af skriftlige generalforsamlingesind-
kaldelser til samtlige medlemmer.  
 

- o O o - 
 
Formand Søren Skaarup bød repræsentantskabet velkommen. Søren Skaarup gjorde 
opmærksomhed på, at man har inviteret intern revisor Peter Pætau. Efter kort drøftelse 
besluttede repræsentantskabet, at intern revisor Peter Pætau kan deltage i repræsen-
tantskabsmøderne. 
 
Valg af mødeleder, og referent. 
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Lars J. Knudsen blev udpeget af bestyrelsen 
til at være referent. 
 
Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde. 
På forespørgsel fra Niels Gertsen fremkom ingen bemærkninger til referatet af repræsen-
tantskabsmøde den 15. februar 2012, hvorfor det blev godkendt. 
 
Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser. 
Repræsentantselskabet tilsluttede sig et forslag om, at dette punkt drøftes i sammen-
hæng med punktet om reduktion af Viasat kanaler pga. prisforhøjelser.   
 
Søren Skaarup oplyste, at Viasat har varslet prisstigninger på TV3 og TV3+. Lars J. 
Knudsen oplyste, at TV3 pr. den 1. september 2012 stiger med knap 8 % fra 35 kr. pr. 
måned til godt 37 kr. pr. måned. TV3+ stiger med godt 18 % fra 30 kr. pr. måned til 
godt 35 kr. pr. måned. Søren Skaarup oplyste, at der ses 4 muligheder for Glenten: 
 

1. Der gøres ingenting, og prisstigningerne accepteres. 
2. En eller begge kanaler tages af programfladen. 
3. En kanal fra Viasat tages af programfladen l Puls pr. 1. april 2013. 
4. En eller flere kanaler flyttes til pakke 3 eller pakke 4. 

 
 
Søren Skaarup oplyste endvidere, at denne voldsomme prisstigning strider imod, de am-
bitioner Glenten har om at fortage prisnedsættelser på kontingenter og på programafgif-
terne.  Efter drøftelser konstaterede mødelederen, at flertallet af repræsentantskabet 
anbefaler mulighederne 3 og 4. 



 

 
Glentevejs Antennelaug  Telefon: 66 14 41 77  Telefonisk henvendelse:   Personlig henvendelse: 
Vagtelvej 1 – 3  Telefax: 66 12 15 24  Mandag-onsdag kl. 12.00-14.00  Mandag-onsdag kl. 12.00-14.00 
Postboks 174 · Odense C E-mail: info@glentenodense.dk Torsdag:         kl.14.00-17.00  Torsdag              kl. 14.00-17.00 
CVR-nr. 89 08 53 14  www.glenten.dk  Fredag:               kl. 10.00-12.00  Fredag                kl. 10.00-12.00 

 

 
Søren Skaarup oplyste, at Canal 9 og Canal 8 sport nu deles op, således at der er super-
ligakampe på hver kanal. Det betyder, at hvis man vil følge med i superligaen, så er man 
nødsaget til at abonnere på begge kanaler. Den nye Canal 8 er med på stemmesedlen 
ved programafstemning 2012. 
 
Den 1. januar 2013 overtager staten 800 MHz båndet til mobilt bredbånd. Det kan give 
tekniske problemer hos medlemmerne, hvis husinstallationerne ikke er teknisk i orden.  
Søren Skaarup oplyste endvidere, at han i slutningen af repræsentantskabsmødet vil 
komme med et godt tilbud til repræsentantskabets medlemmer.  
 
Søren Skaarup oplyste, at der sker lukning af det analoge tv-signal pr. 1. april 2013. Det 
sker enten gradvis pr. ø eller på én gang.  
 
Glentens medlemmer har oplevet meget dårlig service hos Stofa ved overtagelse af in-
ternetrettigheder fra Canal Digital. Søren Skaarup understregede, at det er Stofas dårlige 
håndtering, der er skyld i at ca. 3.600 medlemmer af Glenten har stået uden internet 
og/eller uden e-mail konto i en kortere eller længere periode. Lars J. Knudsen har været i 
meget tæt dialog med Stofas direktion om denne dårlige håndtering. Repræsentantska-
bet opfordrede til at lave artikler/læsebreve i lokale medier.  
 
Økonomi. 
Seneste regnskabsoversigt for perioden 1/1-2012 til 30/6-2012. Kasserer Lars Mott 
fremlagde halvårsregnskabets hovedtal. Lars Mott knyttede bemærkninger til fremlæg-
gelsen, herunder bl.a. at Glenten har store fokus på de tilgodehavender, der er hos debi-
torer. Repræsentantskabet tog fremlæggelsen og orienteringen til efterretning og anmo-
dede om, at fremlæggelsen fremadrettet skal være mere pædagogisk med tilhørende 
forklaringer på afvigelser. 
 
Kassereren lovede at udsende til repræsentantskabets medlemmer oversigt over perso-
naleomkostninger og antal medarbejdere de sidste 3 år. Denne oversigt udsendes sam-
men med referatet. 
 
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 sidst i 2010. Dagsordens-
punktet skal med i respekt for repræsentantskabets gældende forretningsorden. Lars J. 
Knudsen foreslog at punktet udgår, fordi det ikke er relevant i år. Punktet er først rele-
vant igen i 2014, hvor der er repræsentantskabsvalg igen. 
 
Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget, og punktet udgår. 
 
Forslag om reduktion af Viasats kanaler pga. prisforhøjelser. 
Refereret under punktet om bestyrelsens beretning og overvejelser siden sidst.  
 
Evaluering af generalforsamlingerne den 16. februar og 22. marts 2012.  
Repræsentantskabet anmodede bestyrelsen om at overveje en anden dirigent. 
 
Forslag om vedtægtsændringer om afskaffelse af skriftlige generalforsamlingsindkaldel-
ser til samtlige medlemmer. 
Sammen med dagsorden var der rundsendt et forslag til vedtægtsændringer til forlæg-
gelse for repræsentantskabet. Lars J. Knudsen gennemgik forslaget og oplyste, at den 
skriftlige indkaldelse til samtlige 26.000 medlemmer i februar måned har kostet Glenten i 
størrelsesorden 150.000 kr. og den ekstra ordinære generalforsamling i marts måned har 
kostet Glenten i størrelsesorden 130.000 kr.  
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Forslaget til vedtægtsændringer går ud på, at man i stedet for at sende skriftlige indkal-
delser ud til samtlige 26.000 medlemmer, annoncer i dagblade, på Glentens hjemmeside, 
på infokanal og på tekst-tv.  
 
Repræsentantskabet kunne ikke støtte forslaget i det forelagte form, men foreslog tillige 
indkaldelse i medlemsbladet og via mail. 
 
Forslag om forhøjelse af lån.   
Søren Skaarup oplyste, at repræsentantskabet og generalforsamlingen i 2010 har givet 
bestyrelsen mandat til optagelse af lån i størrelsesorden 20.000.000 kr. Det bestyrelsen 
ønsker er at få forhøjet dette mandat med 10.000.000 kr. Således at vedtægterne bliver 
overholdt. 
 
Forhøjelsen af mandatet skal bruges til et beredskabs således, at Glenten ikke kommer 
til at stå i den situation at skulle indkalde dels repræsentantskabet dels til et ekstraordi-
nær/ordinær generalforsamling for at få lånet forhøjet. 
 
Der fremkom argumenter for og imod, og repræsentantskabet anmodede om, at der 
fremadrettet og herunder især til næste repræsentantskabsmøde/generalforsamlinger 
kommer en bedre skriftligt redegørelse for, hvad pengene skal bruges til forud for repræ-
sentantskabsmødet. 
 
Repræsentantskabet tog fremlæggelsen til efterretning og har udtalt sig. 
 
Fra områderne.   
Peder Christensen fra antenneforeningen Søparken forslog at få DAB konverteres til FM 
og lagt ud på nettet. Steen Nicolaisen svarede, at processen er i gang. 
 
Jacob Laier oplyste, at der er behov for udskiftning af alle stik i hans område, Skt. Kle-
mens. 
 
Bjarne Andersen fra Fyrreparken oplyste, at Afdelingen i øjeblikket er i dialog med alle 
beboer omkring opsætning af paraboler. Der er stor fokus på dette og hensigten er at få 
minimeret antallet af dem. Glenten blev bedt om at fremsende materiale til repræsentan-
ter i Fyrreparken omkring at blive medlem af Glentevejs antennelaug, således at de selv 
kunne dele det rundt. 
 
Eventuelt. 
På forespørgsel om hvorvidt bestyrelsen agter at genfremsætte vedtægtsændringsforsla-
get om ændring om ejerskabet til stikledningen, svarede Søren Skaarup, at det er der 
ingen aktuelle planer om.  
 
På forespørgsel om personaleomkostninger oplyste Lars Mott, at der ikke forventes stig-
ning i samme omfang som før. Der er efter råd fra ekstern revision ansat en controller, 
og det har vist sig at være givtigt.  
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Søren Skaarup vendte tilbage med det gode tilbud til repræsentantskabets medlemmer. 
Det går ud på, at alle repræsentanter tilbydes gennemgang af egen husinstallation inden 
1. januar 2013. Alle nødvendige dele udskiftes uden omkostninger for repræsentant-
skabsmedlemmet. Repræsentantskabsmedlemmerne skal agere ambassadører for tek-
nisk gode husinstallationer i områderne.  Repræsentantskabet tog imod tilbuddet. 
 
Lars J. Knudsen oplyste, at programafstemning 2012 foregår elektronisk på internettet 
fra den 29. august 2012 til den 12. september 2012. Medlemmer som ikke har adgang til 
internettet tilbydes adgang til PC og internet på kontoret i kontorets åbningstid. 
 
Da tiden var meget fremskredet, var der enighed om at indlægget om status for Glen-
tens strategi eftersendes sammen med referatet.  
 
Odense, den 6. september 2012. 
 
Sign.     Sign.     Sign. 
Niels Gertsen    Søren Skaarup    Lars J. Knudsen 
Mødeleder    Formand    Referent 


