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Referat af bestyrelsesmøde nr. 170 
 
Deltagere: Søren Skaarup  Formand 

Lars Mott  Kasserer 
Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem 
Thomas Szücs  Bestyrelsesmedlem 
Emil Paetau  Bestyrelsesmedlem 
Jette Petersen  Referent 
Lars J. Knudsen Direktør 

Afbud: André Schneider Næstformand 
Mette Bækgaard Sekretær 

Dato:  2. januar 2020 
Tidspunkt:  17.30 – 20.30 
Sted:  Vagtelvej 1, 5000 Odense C. 
 
Ved mail af d. 28. december 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 5. Der foreligger her-
efter nedenstående  
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m. 

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2019 fremsendes vedlagt som bilag 1 og frem-
lægges til underskrift. 

 
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives. 

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. 
 

3.     Nyt fra udvalgene - igangværende processer. 
Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet. 
Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet. 
Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på bestyrelsesmødet. 
 

4.     Meddelelser fra formanden. 
Information fra formanden og status for tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger 
og A2012, fremsendes vedlagt som bilag 2 og bilag 2a). 
 

5.    Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner. 
Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, drift og 
løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som bilag 3.  
a) Til beslutning: Forslag til budget 2020 ff. fremsendes vedlagt som bilag 4 og bilag 4a). 
b) Til drøftelse: Forslag til modeller for samarbejder med andre foreninger fremsendes vedlagt som bi-
lag 5. 

 
6.     Information til medlemmer. 
         Information om nyhedsbreve, medlemsblad og julekalender m.m. 

 
7.     Fastsættelse af næste møde. 
        Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 
        30/1-20 og 27/2-20.             
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        Repræsentantskabsmøde 
        Torsdag d. 6/2-20. 
        Generalforsamling 
        Torsdag d. 20/2-20. 

 
8.     Eventuelt 
         Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser. 
 

 
 
1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m. 
Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som 
bilag 1. 
Referatet er godkendt og blev formelt tiltrådt ved underskrift. 
 
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives. 
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. 

 
3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer. 
Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 27. 
januar 2020. 
Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.  
Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er 
planlagt til d. 6. januar 2020. 

 
4. Meddelelser fra formanden. 
Formanden informerede om, at der siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt yderligere 2 møder 
med programleverandør, der har præsenteret nye tilbud på fremtidige tv-pakke muligheder. Disse er frem-
sendt sammen med dagsordenen som bilag 2 og bilag 2a). Der blev ikke aftalt noget nyt møde med pro-
gramleverandøren, fordi det er aftalt at de nye tilbud skal forelægges de respektive politiske baglande. 
Der har været kontakt til en anden programleverandør for at forhandle priser på de tv-kanaler, der kan 
erstatte den første programleverandørs 3.-parts tv-kanaler. 
Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og forslag til fremlæggelse på det kommende repræsen-
tantskabsmøde samt generalforsamling 2020. 

 
5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner. 
Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay med 5077 brugere, Copydan Verdens TV, drift 
og løbende sager m.m. er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 3.  
Direktøren informerede også om: 

• Der arbejdes på en aftale med Copydan Verdens TV om, at vi kan indberette og afregne kvartalsvis. 
• Vedr. evt. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser. Der arbejdes videre med 

at undersøge mulighederne for at udnytte hinandens hovedstationer som back up /redundans samt 
udnytte hinandens kapaciteter i administration, teknik og økonomifunktioner, herunder også med-
lemssystemer.  
Der planlægges møde med de politiske baglande i januar/februar 2020. 

• Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 4. december 2019, som er afrappor-
teret til bestyrelsen d. 5. december 2019. Næste møde er den 6. januar 2020. 

• Der er udarbejdet et forslag til budget 2020 ff., som er forelagt økonomiudvalget d. 20. december 
2019. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af den viden der var tilgængelig d. 20. december 
2019 og det der var forventningerne på denne dato til elementerne i budgetforslaget. 
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• Der er afholdt møde d. 11. december 2019 hvor softwarevirksomhed og komponentleverandør har 
deltaget. Mødet er endnu ikke afrapporteret. Tilbud fra hardwarevirksomhed på CMTS nåede ikke 
at blive drøftet på dette møde. Det drøftes på næste møde. 

• Der er indhentet tilbud fra en mulige web-tv-leverandør på forskellige løsninger, som indebærer 
indkøb/opsætning af eget hardware i egen hovedstation. Vi mangler at modtage tilbud på den løs-
ning, som tidligere er modtaget, hvor ”det hele er i skyen”, og som derfor ikke indebærer ind-
køb/opsætning af hardware i egen hovedstation. Når dette tilbud er modtaget, kan der udarbejdes 
et egentligt beslutningsgrundlag til bestyrelsen. 

• Der er afholdt møde med B-foreningerne, vedr. 3-pakkestruktur og det afrapporteres i bilag A. På 
opfølgningsmøde d. 9. december 2019 blev det besluttet at 3 ud af 4 B-foreninger overgår til 3-
pakkestruktur pr. 01.01.2020.  

• Der er ikke noget nyt at berette vedr. kontoret.  
• Der er ikke noget nyt at berette vedr. Odense kommune og Glentens ejendom.  

 
a) Til beslutning: Forslag til budget 2020 ff. er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 4 og bilag 
4a). 
Bestyrelsen gennemgik og drøftede budget 2020 og fastsatte tv-pakkepriser for 2020 på grundlag af den 
viden, der er i dag. Tv pakke-priser fremlægges for repræsentantskabet d. 6. februar 2020. 
Forslag til budget 2020 blev herefter vedtaget. 
 
b) Til drøftelse: Forslag til modeller for samarbejder med andre foreninger er fremsendt sammen med 
dagsordenen som bilag 5. 
På bestyrelsesmødet d. 12. december 2019 bad bestyrelsen direktøren om at udarbejde forslag til nye mu-
lige modeller for samarbejder med andre foreninger. 
Der foreslås konkret markedsføring for foreninger på Glentens hjemmeside jvf. bilag 5. Det er en del af 
forslaget, at der skal ”flere produkter på hylden”, som antenneforeningerne kan efterspørge.  
Bestyrelsen drøftede forslagene og besluttede herefter at se tiden an, til der har været afholdt møde med 
den mulige samarbejdspartner om fælles interesser.  

 
6. Information til medlemmer. 
Der er udsendt nyhedsbrev om at vi sætter turbo på internettet pr. 2. januar 2020 samt et GLÆDELIG JUL 
OG GODT NYTÅR. 

 
7. Fastsættelse af næste møde. 
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 
30/1-20 og 27/2-20.               
Repræsentantskabsmøde 
Torsdag d. 6/2-20. 
Generalforsamling 
Torsdag d. 20/2-20. 

 
8. Eventuelt 
Direktøren forespurgte bestyrelsen om ønsker til: 

• dirigent til generalforsamlingen.  
• indlæg på repræsentantskabsmødet. 
• kanaler på web-tv som erstatning for de 2 DR kanaler der forsvinder. 

Der arbejdes videre med fremsatte ønsker. 
Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. 
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