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ET NUMMER TIL GLENTEN
– TIL DET HELE MED 2 VALGMULIGHEDER:  

GLENTEN: 66 14 41 77

ADMINISTRATION  –  TAST  1
Henvendelse vedrørende Glentens produkter 

og regningsspørgsmål.

TEKNIK / SUPPORT – TAST 2
Tekniske spørgsmål, fejlmelding  

og internetsupport.

SKRIFTLIG HENVENDELSE:
info@glentenodense.dk / via hjemmesiden: www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev.

TELEFONISK HENVENDELSE:
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    12:00 - 16:00
Fredag    10:00 - 12:00

PERSONLIG HENVENDELSE: (GLENTEN, VAGTELVEJ 1-3, 5000 ODENSE C)
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    10:00 - 17:00
Fredag    10:00 - 12:00

TEKNIK / SUPPORT:
Mandag til fredag   10:00 - 16:00 + 17:00 - 20:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 14:00

VAGTTELEFON VED MANGLENDE / DÅRLIGT TV-SIGNAL:
Mandag til fredag   16:00 - 22:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 22:00

BEMÆRK:
Vagttelefonen er udelukkende til pludselig opståede fejl, der berører to eller flere medlemmer på 
samme tid. Spørg gerne naboen, om de oplever samme fejl. Tilkalder du vagtservice, og det viser sig, 
at fejlen er på egen installation, vil du modtage en regning for vagtudkaldet.

BESTILLING AF TV:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/bestil_tv / info@glentenodense.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF INTERNET:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/internet / info@glentenodense.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF TILVALGSPRODUKTER:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk/ 

OPSIGELSE:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk/  / info@glentenodense.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev
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ADMINISTRATIONEN HOLDER LUKKET: 

14. + 15. april og 18. april – Påske
13. maj – St. Bededag 
26. + 27. maj – Kr. Himmelfartsdag + fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
6. juni – 2. pinsedag



TV 2 PLAY - FAVORIT + SPORT
Du får adgang til:
• Alle TV 2’s on demand-programmer med nyt 

indhold og snigpremierer hver dag
• Fem af TV 2’s livekanaler
• TV 2 SPORT og TV 2 SPORT X samt op til 15 

ekstra eventkanaler.
• Se UEFA Europa League og UEFA Europa 

Conference League. 

TV 2 PLAY kan ses på din smartphone, tablet, 
computer og smart-tv. 
Du bestiller TV 2 Play ved at logge ind på Mit 
Glenten. 

OBS! Hvis du har et TV 2 Play abonnement i for-
vejen, skal du opsige det først, for at få abonne-
ment til Glentens medlemspris. Du kan opsige dit 
eksisterende TV 2 Play abonnement via Glentens 
hjemmeside http://www.glenten.dk/TV-2-Play, 
hvor du også kan læse mere. 

TV 2 PLAY – FAVORIT + SPORT  

IP TELEFONI - EN MEDLEMSFORDEL TIL DIG  

OBS! Ikke alle fjernsyn understøtter tjenesten 
– tjek her om dit gør: 
www.play.tv2.dk/about/devices

TV 2 STILLER KRAV!
For at få glæde af TV 2 Play Favorit + Sport til kr. 
49,-/md., kræver TV 2 Danmark, at du enten har:
• Fuldpakken 
• Mellempakken + Vælg Selv kanalen TV 2 Sport X 
• Grundpakken + Tema pakken TV 2 PAKKEN
 
HUSK! Det kræver et programkort og CA-mo-
dul, hvis du skal kunne se dine Vælg Selv kanaler 
eller tema-pakker på dit fjernsyn. 
Du kan læse mere her: 
https://www.glenten.dk/Vaelg-Selv

Vil du have streaming til en skarp medlemspris? 
Så bestil TV 2 Play!
DU FÅR SERIER, NYHEDER OG UNDERHOLDNING 
PÅ ALLE DINE SKÆRME. 
Har du en tv-pakke hos Glenten, så kan du få TV 2 Play Favorit + sport 
(uden reklamer) som medlemsfordel til en reduceret pris. 
Du får pakken til kr. 49,-/md. 
Normalpris for TV 2 Play Favorit + Sport (uden reklamer) er kr. 199,-/md.

GRATIS
OPRETTELSE

IP TELEFONI 
– DET ER FLEKSIBELT OG BILLIGT
   
Med Glentens internet, kan du nemt og billigt 
abonnere på IP-fastnet telefoni. Du kan væl-
ge mellem 3 billige pakker, og derfor finde den 
løsning, som passer bedst til dit behov. Der er 
gratis oprettelse og ingen binding. Du kan få 
IP-telefoni fra kr. 19,-/md. Hvis du har spørgsmål 
til IP-telefoni, kan du kontakte Evercall, som er 
vores samarbejdspartner. 
Kontakt Evercall på tlf.: 44 40 40 40 eller 
skriv til dem på mail: service@evercall.dk

kr. 49,-/md

Du får 
pakken til

Så bestil TV 2 Play...
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Artikel af
Mette Bækgaard 
Formand 

Politisk leder...

Det, at Glenten nu kan sænke priserne, er jo 
netop et udtryk for, at Glenten er en NON-PRO-
FIT-organisation, ejet af medlemmerne. Alt 
hvad vi foretager os, kommer medlemmerne 
til gode på den ene eller anden måde. Det kan 
være investeringer i nettet, som medlemmerne 
får stor gavn af, eller det kan være lavere pro-
duktpriser, som altså er gennemført nu. 
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene 
penge på Glenten.

Den langsigtede og forsvarlige planlægning er 
både teknisk og økonomisk. På den tekniske 
side er det nu blevet muligt at arbejde med 
langsigtede, tekniske planlægninger, fordi Glen-
ten siden 2017 har haft fuld råderet over hele 
nettet. Før 2017 var råderetten for store dele af 
nettet overladt til andre udbydere, som har haft 
interesse i at anvende så få penge som muligt 
på at vedligeholde nettet. Det er der nu ved at 
blive ”ryddet op i” med GIGA-projektet, som er 
omtalt her i medlemsbladet. Når GIGA-projektet 
er gennemført, bliver der løbende udført ved-
ligeholdelser og opgraderinger på nettet, i ste-
det for kæmpestore projekter, som koster rigtig 
mange penge.

På den økonomiske side, er der nu udvik-
let værktøjer, som gør, at der kan fremskrives 
tendenser, priser og udviklinger. Det har gjort, at 
regnskaberne de senere år har kunne følge de 
budgetter, der er blevet lagt. Ret præcist.

GLENTEN SÆNKER PRISERNE
Af formand Mette Bækgaard

VI HAR NU LANCERET EN HELT NY WEB-
TV-PLATFORM.
Så kan man tage sin tv-pakke med i sommerhu-
set, i bilen, i toget eller på ophold i EU. Man kan 
streame sin tv-pakke via en app på smart-tv, 
smartphone, tablet, PC, MAC, via tv-boks eller 
spillekonsol m.v.  

HVORFOR HAR GLENTEN BRUGT PENGE 
PÅ EGEN WEB-TV-PLATFORM? 
Det har Glenten dels gjort fordi, det samlet set er 
den bedste og billigste løsning for medlemmer-
ne. Og dels fordi der ses en helt klar glidning fra 
almindeligt tv-kiggeri og over til streaming. 
En helt ny undersøgelse viser, at 34 % af befolk-
ningen ikke forestiller sig at se flow-tv om 5 år.

I en markedsføringskampagne efter 2021 brugte 
Glenten begrebet HYBRIDFIBERNET. Det vak-
te stor begejstring hos nogle, mens andre løfte-
de øjenbrynene: ”Hvad er nu det for noget, det 
der HYBRIDFIBERNET”. Det korte svar er, at 
det ikke er noget som helst nyt begreb, men det 
er anvendt siden 90’erne. Og begrebet beskri-
ver præcist det, Glentens net består af: Fiber og 
coax – altså hybrid.

På kontoret er der et rigtig godt, fasttøm-
ret hold, der arbejder loyalt for Glenten. Under 
Corona-nedlukningerne er der ikke nogen med-
lemmer, der har mærket noget til, at der er ar-
bejdet fra hjemmearbejdspladserne. 

Som nyvalgt formand, er jeg stolt af at kunne informere om, at det nu er blevet muligt at sænke priserne 
på nogle af de produkter, Glenten udbyder. 

De største prissænkninger sker på internetområdet, hvor
• 1.000 Mbit sænkes til kr. 249,-/md. fra kr. 339,-/md.
• 200 Mbit sænkes til kr. 199,-/md. fra kr. 239,-/md.

Hos Glenten er der tale om garanterede hastigheder, og ikke ”op-til-hastigheder”, som nogle internetudbydere 
praktiserer.
Ved ”op-til-hastigheder” kan det være, at man får den annoncerede internethastighed. Men det kan 
også være, at man kun får den halve eller kvarte hastighed. Det afhænger af, hvor mange der bruger 
nettet samtidigt. Forbrugerrådet har voldsomt kritiseret ”op-til-hastigheder”. Der udtales: Du 
køber jo heller ikke ”op til 1 liter mælk, alt efter hvor mange mennesker, der er i Brugsen”. Derfor har 
Glenten garanterede hastigheder: Du får det, du betaler for. Hverken mere eller mindre.
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VI SIGER BARE, 
HVAD DET RENT FAKTISK ER
Glenten kalder nu sit eget kabelanlæg for et 
hybridfibernet. Og hvorfor nu det? Det er fordi, 
det er det, det er. Hverken mere eller mindre.  
Glenten har indtil nu kaldt sit kabelanlæg for et 
coaxanlæg, men det er ikke rigtigt mere. 
Glentens antenneanlæg består af flere og flere 
fiberkabler og færre og færre coaxkabler.

Der er ikke noget nyt i begrebet ”hybridfibernet”. 
Begrebet er ca. 30 år gammelt. Laver man en 
søgning på Wikipedia på ”hybrid fiber-coaxial”, 
så vises en tilbundsgående artikel om emnet. 
Og det oplyses i artiklen, at denne ”hybridtek-
nologi” er anvendt af kabeloperatørerne siden 
starten af 90’erne.

HYBRIDFIBERNET
…hvad er nu det for noget?

HVORFOR HYBRIDFIBERNET?
Som nævnt er Glentens kabelanlæg efterhån-
den bygget op med flere fiberkabler og færre 
coaxkabler. Det gøres dels for at kunne udnytte 
det bedste fra de to kabeltyper, dels for at kun-
ne udnytte de nyeste komponenter, der udvikles 
til begge kabeltyper, og dels for at minimere de 
samlede driftsomkostninger for kabelanlægget.

Glenten bruger fiberkabler så ”langt ud” i anlæg-
get, det giver forsvarlig og økonomisk mening. 
Hér sidder så en såkaldt ”node”, som laver sig-
nalerne om fra fiberkablerne til coaxkablerne. 
Coaxkablerne fører signalerne ind i de enkelte 
husstande hos medlemmerne, og dermed ud-
nytter de eksisterende coaxkabler til at få tv og 
internet rundt i husstanden.
Her er princippet for Glentens hybridfibernet. 
Glenten har ca. 180 ”noder” i kabelanlægget, 
som konverterer signalerne fra fiberkablerne til 
coaxkablerne:

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 

Administrativ leder..
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HVAD ER FORSKELLEN PÅ FIBERKABLER 
OG COAXKABLER?
Mange forbinder fiberkabler med internet, men 
fiberkabler er i bund og grund bare en kabelty-
pe bestående af små glaskabler, som kan trans-
portere store datamængder over store afstande. 
Udfordringen med fiberkabler er, at de ikke er 
særlig fleksible, og der skal sidde en ”node”, som 
konverterer signalet fra fiberkablerne til coaxkab-
lerne, som så kan bruges i husstandene.

Lige så mange forbinder coaxkabler med tv, men 
coaxkabler er meget, meget mere end tv. For 
man kan også transportere meget store data-
mængder på coaxkabler. Langt størstedelen af 
alle danske husstande har allerede coaxkabler 
trukket rundt i husstanden, derfor er det meget 
mere fleksibelt at få placeret tv-udtag og inter-
netrouter, hvor det giver bedst mening i huset.

HVOR HØJ INTERNETHASTIGHED HAR 
MAN EGENTLIG BRUG FOR?
De fleste vil nok blive MEGET overrasket over, 
hvilken internethastighed man egentlig har brug 
for. En ganske almindelig husstand, med et par 
teenagere som Gamer og Streamer, bruger ty-
pisk under 100 Mbit i downloadhastighed. Men 
spørger du en rigtig “Gamer”, kan det jo ikke bli-
ve vildt nok… Nærmest alt hvad der indeholder 
ordet “gamer”, kan ikke blive stort nok, hurtigt 
nok eller dyrt nok, men realiteten er, at selv de 
mest voldsomme online spil ikke bruger mere 
end 5 - 15 Mbit.

Ser man på de forskellige streamingtjenesters 
internetbehov, er her en aktuel oversigt over 
den såkaldte ”bitrate” (=datatransmissionsbe-
hovet) fra forskellige streamingtjenester:

• TV 2 Play i 720p kræver: 3,5 Mbit

• DR i 1080p kræver: 8,0 Mbit

• Viaplay i 4K kræver: 19,0 Mbit

• Viafree i 1080p kræver: 4,6 Mbit

• Discovery+ i 1080p kræver: 6,5 Mbit

• Netflix i 1080p kræver: 4,0 Mbit

• Netflix 4K kræver: 10,0 Mbit

• Netflix Dolby Vision 4K/24 kræver: 17,0 
Mbit

• Disney+ i 1080p kræver: 11,0 Mbit

• Disney+ Dolby Vision i 4K kræver: 18,0 
Mbit

Herfra er det almindelig matematik at regne ud, 
hvor mange onlinespil og streamingtjenester 
man kan have kørende samtidigt, inden man 
rammer ”loftet” – altså hastigheden på sin inter-
netforbindelse.
I vores optik er høje hastigheder kun en fordel, 
hvis man skal flytte meget store filer mellem to 
punkter, og her er det typisk kun erhverv med 
grafikere og lignende, eller rigtig mange medar-
bejdere, som kan have glæde af det.

Hvis der ikke er behov for høje internethastighe-
der, hvorfor tilbyder Glenten dem så?
Den korte forklaring er: Fordi de høje internetha-
stigheder efterspørges af medlemmerne.
For de kommercielle internetudbydere er forkla-
ringen: Penge. Da det blev muligt at tilbyde de 
meget høje hastigheder, blev konkurrence på 
prisen ikke særlig vigtig mere.
På det kommercielle (coax)marked i Danmark 
ligger de billigste priser på kr. 249,-/md., og her 
kan der så være lidt forskel i hastighed, fra ud-
byder til udbyder.

På det kommercielle (fiber)marked, ligger pri-
serne omkring kr. 329,-/md. i 2022. Også her 
kan der være lidt forskel i hastighed, fra udbyder 
til udbyder.

Det grundlæggende på det kommercielle mar-
ked er, at der ikke konkurreres på prisen, men 
udelukkende på hastigheder, som i bund og 
grund er uden betydning.

Hos Glenten har prisen været det mest afgøren-
de, hvor den laveste pris er kr. 139,-/md., altså kr. 
110,-/md. under de kommercielle udbydere. In-
ternethastigheden har selvfølgelig også fokus, og 
den vil løbende blive justeret, mest på grund af 
markedsføringspres fra kommercielle udbydere.

I 2022 KAN MEDLEMMERNE AF  
GLENTEN FÅ FØLGENDE HASTIGHEDER 
TIL FØLGENDE PRISER:

100/10 Mbit til kr. 139,-/md.

200/20 Mbit til kr. 199,-/md.

1.000/30 Mbit til kr. 249,-/md.

Ønskes internet uden tv, skal ovennævnte priser 

tillægges et kontingentbidrag på kr. 46,-/md.



Den årlige rapport “Mediernes udvikling i Dan-
mark”, der hvert år udfærdiges af Kulturministe-
riet, er nu nået til året 2021.

Og selv om at det ikke kan undre, er tallene i 
dette års rapport påvirkede af både Corona og 
den generelle udvikling.
Det meste ser dog langt fra så dårligt ud, som 
man kunne være bange for.

Som eksempel er faldet i “andelen af danskere, 
der ugentligt ser flow-tv” kun faldet med 6 pro-
cent, eller små 400.000 mennesker.

Til gengæld er det heller ikke voldsomt meget 
mere vi streamer, baseret på Kantar Gallup Se-
er-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup – 
Helårsbase 2018 og 2020, der i begge tilfælde 
– som bekendt – ikke rigtigt måler på streaming.

Vi streamer nemlig kun 11 procent mere om 
ugen, hvilket er en udvikling der gør Danmark 
nærmest unik, nu hvor resten af verden stream-
er voldsomt meget mere.

Udviklingen har dog betydet at der nu blot er 4 
procents “forskel” på dem der “hver uge” ser 
flow TV, og dem der “hver uge” streamer.

Som det fremgår bruger befolkningen nu næsten 
ligeså lang tid på at streame som på at se TV.

Målt over 4 år, er faldet af andelen af befolknin-
gen der “ser flow-tv mindst en gang om ugen”, 
ydermere blot faldet med 3 procentpoint, hvilket 
jo nærmest er så lidt, at man kunne forestille sig 
at der er tale om statistisk unøjagtigheder, selv 
om at “andelen af danskere, der streamer mindst 
en gang om ugen” er steget eksplosivt i 2020.

For en god ordens skyld når Kulturministeriet 
lige at nævne at de kun måler på den del af be-
folkningen der er over 12 år gamle, hvorfor du 
godt kan give dit barn hendes iPad tilbage.

Som altid med sådanne rapporter, hvor ordre-
giver, “ønsker” at det ser ud til at befolkningen 
næsten ikke bruger de udenlandske tilbud, op-
står der en række unøjagtigheder.

Således er der i en statistik 11 procent flere der 
streamer hver uge, mens de 6 procent der ikke 
længere ser flow TV, er blevet 3 procentpoint 
over 4 år.

VI STREAMER MERE IFØLGE KULTURMINISTERIET
www.mir.dk

Der kan dog ingen tvivl herske om at der bliver 
set mindre flow TV, og mere stream.
En anden “indikator” i rapporten “Mediernes ud-
vikling i Danmark 2021” viser at andelen af hus-
stande med et “tilsluttet TV” ( læs kabel TV eller 
fælles antenne ) er faldende.

Fra 2019 til 2020 valgte 7 procent af de husstan-
de der ( tidligere ) havde adgang til “TV” ( der 
kun kan være via kabel, DVB-T eller fællesanten-
ne ) at droppe den forbindelse.

Dermed er andelen af husstande der “ikke har 
et TV” (adgang ) steget til til 22 procent, hvilket 
– igen – er i omegnen af 5-600.000 husstande.
Udviklingen, der startede tilbage i 2012, stagne-
rede i 2019, men udviklede sig – igen – i 2020, 
hvilket betyder at mere end “hver femte hus-
stand” ikke har “et tilsluttet tv” i husstanden.

De 20 årige fortsætter nu med ikke at have et TV 
frem til de er 50 år.

Gad vide om det bliver et punkt i de kommen-
de medieforhandlinger, at 500.000 husstande er 
tvunget til at betale for adgang til DRs indhold, 
uden at ønske denne adgang.

Værst af alt er det ikke længere de unge, der 
dropper adgang til TV. 

De 50-59-årige, de 60-69-årige og de 70+-åri-
ge, vælger også i stigende grad flow TV fra.
Kulturministeriet har slutteligt kigget på “Kanal 
familiernes seerandele”

Og selv om det ikke kan overraske er den helt 
store taber i den forbindelse Discovery, der ikke 
længere bliver distribueret af YouSee.

Det har omvendt betydet at TV2 gruppen er lø-
bet med flow TV seerne med en historisk høj an-
del af flow TV kiggeriet på 47 procent.

Noget der – delvist – er afstedkommet af at 
Discovery Network nu blot stod for 5 procent af 
flow TV kiggeriet i 2020.

DR, har i den forbindelse også tabt seerandele.
Efter at DR3 er blevet gemt væk på Internet, 
suppleret med lukningen af DRK og DR Ultra, 
står alle DRs RTV kanaler blot for 33 procent af 
flow TV kiggeriet.
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Nent – eller TV3 kanalerne – har også tabt en 
marginal del, konkret fra 11 procent af flow TV 
seningen i 2019 til 10 procent i 2020.

Til sidst i del rapporten “TV og streaming” har 
Kulturministeriet kigget på alders fordelingen i 
forhold til streaming.
Og her er der såmænd også tale om en pænt 
heftig udvikling.

22 procent af landets husstande har ikke længe-
re adgang til flow TV.

79 procent af de 35-54-årige streamer ugentligt 
i 2020, hvilket er en stigning på 11 procentpoint 
siden 2019.

48 procent af de 55-70-årige streamer ugentligt 
eller oftere i 2020, hvilket er en stigning på 12 
procentpoint siden 2019.

26 procent af de 71+-årige streamer ugentligt 
eller oftere, hvilket er en stigning på 8 procent-
point siden 2019.

Dem der nu streamer meget mere end tidligere 
er de 71+-årige, der har øget andelen fra 17 pro-
cent i 2018 til 26 procent i 2020.

YouTube og Netflix er nu begge mere brugt end 
DRTV.
YouTube benyttes dagligt af 25 procent af be-
folkningen, mens 55 procent benytter tjenesten 
månedligt eller oftere. 

Netflix benyttes dagligt af 19 procent af befolk-
ningen, mens 55 procent benytter tjenesten 
månedligt eller oftere. 

DRTV benyttes dagligt af 18 procent af befolk-
ningen, mens 56 procent benytter tjenesten 
månedligt eller oftere. 

9
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Læs artiklen her: 

https://mir.dk/2021/09/27/vi-streamer-mere-i-foelge-kulturministeriet/



WI-FI PRO MESH  
– DET ER WI-FI, DER BARE VIRKER!
Med Glenten Wi-Fi Pro Mesh får du en mere ro-
bust, omfattende og hurtigere trådløs netværks-
forbindelse. Det er en meget simpel løsning, 
som passer til de fleste lejligheder og huse op 
til 600 m2. 

Dækning, ydelse og tilslutning er vigtige elemen-
ter, når vi snakker Wi-Fi. Kun en Wi-Fi Mesh løs-
ning kan give dig den optimale balance mellem 
disse tre elementer. 

FORDELE VED WI-FI PRO MESH: 

• Du undgår Wi-Fi-døde områder.

• Du får perfekt videostreaming, uden buffering, 

i alle hjørner af hjemmet.

• Du sikrer, at dit netværk kan håndtere det sti-
gende antal enheder, som er tilsluttet dit Wi-Fi 
netværk, og på samme tid streame video.

• Du får god live-tv-streaming i alle rum.

• Du kan befinde dig i haven, uden at hastig-
heden falder. Installationen er utrolig nem og 
kræver ingen ekspertise. 

Alt du skal gøre, er at tilslutte en Extender 1600 
til eksisterende modem eller router. Du vil på 
ganske få minutter få et Wi-Fi Mesh netværk, 
der bare virker. 

GLENTEN WI-FI PRO MESH - EN MEDLEMSFORDEL TIL DIG.

HVORDAN KØBER MAN DEN? 
Lyder denne løsning som den rette for dig, så 
kan du komme ned på vores kontor, hvor du kan 
købe og afhente produktet. 

Hvis du er medlem af Glenten, kan du købe Wi-
Fi Pro Mesh - startsæt til kr. 949,- Du kan læse 
meget mere om Glenten Wi-Fi Pro Mesh på vo-
res hjemmeside: http://www.glenten.dk/Glen-
ten-Wifi-Pro-Mesh.

ANMELDELSER: 
På hjemmesiden kan du også finde link til anmel-
delser af produktet. 

En anmelder skriver bl.a. dette om produktet:
 
”Mesh-netværket kan noget helt særligt.
En stabil Wi-Fi forbindelse selv ude i de hjørner 
af hjemmet, hvor du i dag ikke kan få din router 
til at dække.
Opsætningen af systemet fra Strong var meget 
enkel. Enhederne fandt hurtigt hinanden. Når de 
først var koblet sammen og passwordet valgt, 
var hele boligen dækket.” 
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LIVE-TV HAR DET IKKE HELT GODT
www.mir.dk

En ny YouGov analyse af 17-18 landes medieforbrug, viser at Danmark – både generelt – og i forhold til de 
nærmeste naboer stadig er nogle gode forbrugere.
På trods af et stadig større “stream-tryk”, bruger 72 procent af befolkningen stadig live TV, som en del 
af deres hverdag.

Til sammenligning er der kun 66 procent der ser 
live TV i Sverige, mens de venlige mennesker i 
YouGov, desværre ikke har analyseret Norge.
Sikkert er det dog at vi her i landet både har flere 
hjem med en eller flere stream abo’er end de har 
i Sverige, samtidig med at vi er flere der her i lan-
det – også – ser live TV, hvorfor flow TV – endnu 
engang – må siges at leve i bedste velgående.

Danskerne er blandt de største forbru-
gere af Live TV i Verden
Tallet er dog – vurderer vi – ikke absolut præcist 
nok, da – gætter vi videre på – YouGov formo-
dentligt ikke har talt med et såkaldt “repræsenta-
tivt” udsnit af befolkningen, da det – vel sagtens 
– mere er meningen at give et “billede” af udvik-
lingen, der – omvendt – ser ud til at være konkret
Rigtigt mange ser fortsat flow TV.
Antallet af mennesker der – ikke længere – ser 
med, er omvendt voksende.
Der er således nu 28 procent af befolkningen 
der slet ikke ser live TV, hvilket dog let overgåes 
af Sverige hvor 34 procent har droppet live TV, 
på trods af endnu flere kanaler end vi har her i 
landet.

En ting der er sikkert i den forbindelse er at dem 
der ikke ser Live TV, formodentligt heller ikke læ-
ser avis.
Der er således kun 32 procent af befolkningen 
der har set en avis i “sidste uge”, hvilket altså 
inkluderer alle de mange gratis aviser, der bliver 
smidt ind af brevsprækken og som ligger og fly-
der i toget.

Måske de så lytter til radio.
Desværre.

www.mir.dk
Læs artiklen her: 
https://mir.dk/2021/02/26/live-tv-har-det-ikke-helt-godt/

Her i landet er det som eksempel nu kun 57 pro-
cent af befolkningen der brugte mere end et en-
kelt sekund på at høre live radio.
Begge tal, altså radio lytning og Live TV sening, 
ligner en trend, der – dækker over – at det er den 
yngre del af befolkningen der har droppet aviser, 
radio og TV.

 Danskerne er også blandt dem der har mest ad-
gang til en eller flere streamtjenester
Den ældre – stadig større – del af befolkningen, 
ser dog – fortsat ud til at bruge disse medier.
Tallene fra YouGov kan nærlæses i et såkaldt 
“whitepaper”, som de kalder for “International 
media consumption report 2021: Is there a new 
normal?”, der kan findes på analyse firmaets site.
Desværre er der ikke meget der tyder på at 
“rapporten” går den mindste smule dybere end 
at “der er en tendens i det internationale me-
dielandskab”, som 22.276 ( plus 18 år ) personer 
på tværs af 17 markeder har svaret på.

Det er dog pænt tydeligt (?) at svenskerne læser 
mere avis og ser flere magasiner end vi gør her 
i landet.
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2021 – ÅRET DER GIK PÅ DIGITALT.TV
Artikel af Bo Kjærgaard, www.digitalt.tv 

Her på den sidste dag af endnu et år på DIGI-
TALT.TV, så kigger vi tilbage på året, der er gået.
2021 var et ret begivenhedsrigt år med flere nye 
streamingtjenester, du kan få samlet op herunder, 
og vi slutter også af med at kigge lidt ind i 2022.

DISNEY+ ÅBNEDE FOR EN MASSE 
MERE INDHOLD MED STAR SEKTIONEN
Det var 23. februar, at vi på en måde fik en 
streamingtjeneste mere at holde styr på. Gan-
ske vist så var Disney+ Star sektionen en del af 
Disney+, men det var en helt ny sektion med 
masser af serier og film til det mere voksne pub-
likum og mere eksklusivt indhold på tjenesten. 
Lanceringen blev også fulgt op med en prisstig-
ning fra 59,- til 79,- / måned. 

PARAMOUNT+ – NY STREAMINGTJENESTE 
BLEV LANCERET 25. MARTS
Danskerne fik en ny streamingtjeneste 25. marts, 
da Paramount+ blev lanceret. Det var dog en lidt 
sjov lancering, der først var via Apple’s TV app, 
først senere kom man med en selvstændig app.
Mange danskere fik nok først øjnene op for tje-
nesten i forbindelse med at Paramount+ lavede 
en aftale med TV 2, så tjenesten kunne tilkøbes 
via TV 2 Play fra 1/7 2021.

HBO MAX BLEV LANCERET I DANMARK 
D. 26. OKTOBER
En af årets store streaminglanceringer var da 
HBO Nordic blev til HBO Max. Det skete 26. ok-

tober, og det var med en aggressiv prissætning 
for nye kunder, der kunne få halv pris på normal-
prisen resten af livet. HBO Max koster generelt 
ellers 79,- / måned i Danmark eller 599 for et år.
Udover nyt indhold og ikke mindst flere film, hvor 
Warner Brothers film vises 45 dage efter bio-
grafpremieren, så har den nye HBO Max også 
opgraderet billedkvaliteten generelt. På udvalgte 
titler er der også 4K HDR og Dolby Atmos lyd. 
Tjenesten har dog også været præget af lidt 
startvanskeligheder, og der er endnu ikke styr 
på f.eks. placeringen af undertekster på visse 
enheder.

FARVEL TIL DPLAY OG EUROSPORT 
PLAYER OG GODDAG TIL DISCOVERY+
Hos Discovery Networks så sagde vi i 2021 far-
vel til Dplay som streamingtjeneste og i stedet 
goddag til det nye globale brand, discovery+. 
Discovery+ app’en nåede også at få en refresh 
her sidst på året, så den er mere moderne med 
blandt andet brugerprofiler.
I forbindelse med satsningen på Discovery+ 
som brand, så valgte Discovery Networks også 
at droppe deres sportsstreamingtjeneste Euro-
sport Player.

PRISSTIGNINGER OG PRISFALD 
PÅ STREAMING
Prisen for discovery+ pakken med sporten blev 
sat ned efter OL, også i erkendelse af at der er 
mindre sport på tjenesten efter mistede rettighe-
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der som Europa League og Landsholdsfodbold.
TV 2 Play har til gængæld sat prisen op på sine 
pakker med sport, efter man sikrede sig blandt 
andet UEFA Europa League og UEFA Europa 
Conference League. TV 2 får også Landholds-
fodbolden fra juni 2022, når der spilles Nation 
League.
Prisstigningens mester i 2021 blev dog Viaplay, 
hvor prisen for Total pakken steg med over 100,-.  
Prisstigningen synes dog ikke at have betydet 
massefrafald i kundeantallet. Viaplay vokser fort-
sat også i de nordiske lande.
C More kører aktuelt med slagtilbud på 6 må-
neder til 29,- / måned i forbindelse med de har 
mistet / mister Telmore / YouSee fordelskunder.

ÆNDRINGER PÅ TV-MARKEDET
Canal Digital og Viasat blev til Allente
13. april blev fusionen mellem parabol-tv udby-
derne Canal Digital og Viasat endelig, på den 
måde at man herefter kun markedsførte sig som 
Allente. I løbet af året er der drejet paraboler fra 
5 øst til 1 vest, der nu er eneste satellitposition 
under Allente brandet. Allente er dog også be-
gyndt at sælge rene streaming abonnementer, 
så man altså ikke behøver parabolantenne for at 
se tv via dem.
Her lige før nytår ændrede det danske tv-land-
skab en smule da tv-kanalen Xee ændrede navn 
til See. Det signalerede et skifte fra en tv-kanal 
i et samarbejde mellem YouSee og Fox (Disney 
koncernen) til en Nent Group kanal med Viaplay 

Bo Kjærgaard 
www.digitalt.tv

Læs artiklen her: 
https://digitalt.tv/2021-aaret-der-gik-paa-digitalt-tv/

og Nent Group indhold suppleret med YouSee 
originalt indhold.
Her ved nytår er det farvel til Paramount Net-
work tv-kanalen, der lukkes ned.
YouSee kunder kan få adgang til Paramount+ 
MOVIE og Paramount+ SERIES kanaler.

Prisstigninger som sædvanlig i 2022
Som sædvanlig fristes man til at sige, så kan 
rigtig mange tv-kunder forvente prisstigninger 
i 2022. YouSee og Waoo er blandt de udby-
der der hæver prisen. Kunder hos Norlys, som 
tv-udbyderen Boxer skiftede navn til i 2021, og 
Stofa slipper dog i denne omgang.

NYE STREAMINGTJENESTER 
PÅ VEJ I 2022
SkyShowtime erstatter Paramount+ på det dan-
ske marked i 2022. SkyShowtime’ er et nyt part-
nerskab mellem Comcast og ViacomCBS, der 
tilbyder premium og originalt indhold fra Sky, 
NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Pa-
ramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures og 
Nickelodeon.
HBO Max og Discovery+ arbejder også på en fu-
sion, så vi måske kan se en fælles Warner Bros. 
Discovery tjeneste i 2022.
Streamingtjenesten Britbox er også på vej ind på 
det danske marked både i samarbejde med C 
More og som selvstændig tjeneste. Lanceringen 
er sat til starten af 2022.
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Youtube, DRTV og Netflix dominerer det vok-
sende danske streamingforbrug, viser DRs nye 
forskerrapport nye status om medietrends og 
-bevægelser i 2021.

TRADITIONELT TV I DANMARK
Forbruget af traditionelt tv faldt til under to timer 
dagligt (113 minutter) pr. borger i 2021, men ny-
este data indikerer, at væksten i streaming stort 
set kompenserer for de seneste års fald i tradi-
tionelt tv-forbrug. 

Det skriver DR’s medieforskerteam, der netop 
har udsendt ’Medieudviklingen 2021’ – den år-
lige, indsigtsfulde status om det forgangne års 
medietrends- og bevægelser.
”For første gang i seertalsmålingens knap 
30-årige historie sneg forbruget af traditio-
nelt tv sig under to timer pr. dansker pr. dag. 
Det betyder dog ikke, at der står en masse 
fladskærme og samler støv, for der bliver 
nemlig streamet tv-indhold som aldrig før,” 
fremgår det.

Samtidig er andelen af danskere, der kun 
streamer indhold, nu større end andelen af dan-
skere, som kun bruger traditionelt tv. Men me-
diebrug er aldrig et enten-eller: Størst er stadig 
den gruppe medieforbrugere, som lader sig un-
derholde af både streaming og traditionelt tv.

MANGE TJENESTER PR. HUSSTAND
Målt på antallet af streamingtjenester er Dan-
mark i front med 1,3 tjeneste pr. husstand ifølge 
Ampere Analysis.
Til sammenligning har englænderne i snit 1,1 tje-
neste pr. husstand, mens tyskerne blot har ad-
gang til 0,7 tjeneste, lyder status fra public ser-
vice-organisationens forskerteam. 
Streaminginteressen kommer også til udtryk, 
når man ser på danskernes brug af skærme. 
Ifølge EBU er Apple TV og Chromecast dobbelt 
så udbredte i Danmark, som i resten af Europa. 
Forekomsten af Smart TV placerer Danmark i 
den europæiske elite. 

YOUTUBE 
HAR BEDST FAT I MEDIEBRUGERNE
YouTube er landets mest benyttede streamingu-
nivers i 2021 med en ugentlig rækkevidde på 54 
%, viser DRs opgørelse.

DR-RAPPORT: NYT STORT FALD I DANSKERNES 
BRUG AF FLOW-TV SIDSTE ÅR
Artikel af Per Fanefjord Laursen, www.flatpanels.dk  

DRTV overhalede i årets løb Netflix målt på ugent-
lig dækning. 53 % af danskerne er mindst ugent-
ligt forbi DRTV, mens 50 % klikker ind på Netflix. 
Omkring hver fjerde dansker bruger Viaplay, TV 
2 Play og Disney+ mindst en gang ugentligt. Her-
efter følger striben af mindre streamingtjenester 
som discovery+, Apple TV+ og C More. 

SPORTEN TRÆKKER FOLK TIL FLOW-TV
Ser man på det ”gamle” tv-marked tegner TV 
2-familien sig fortsat for knap halvdelen af det 
samlede forbrug, viser DRs årlige status målt på 
seerandele. Det dækker over en mindre frem-
gang fra 2020, som primært er drevet af TV 2’s 
sportskanaler. 

Sport har også løftet DR1 og DR2, som har sam-
let danskerne om både VM i håndbold, EM i fod-
bold og OL i Tokyo. Da Christian Eriksen kollap-
sede i Parken, fulgte 1,7 mio. med på DR1, og da 
danskerne spillede semifinale mod England, var 
der 2,4 mio. seere på DR1.
Samlet set blev alle landsholdets EM-kampe 
fulgt af 9 ud af 10 danskere.

NENT Group, der står bag TV3-kanalerne, 
kommer ud af 2021 med et mindre fald, mens 
Discovery Networks position fortsat er udfordret 
af en begrænset husstandsudbredelse, efter 
kanalerne faldt ud af YouSees tv-pakker i 2020.

Per Fanefjord Laursen
www.flatpanels.dk  

Læs artiklen her: https://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1643284760

- Kilde: DR Medieudviklingen 2021, Foto: Agnete Schilchtkrull, DR Medieforskning
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OPGRADERING AF GLENTENS NET

Tilbage i 2019 påbegyndte Glenten opgradering 
af anlægget, og indtil nu er flere etaper blevet af-
sluttet. Opgraderingen af Glentens net er en lang 
proces, og der er stadig et stykke vej, til vi er i mål.
 
Mens arbejdet pågår i de enkelte områder, vil der 
forekomme periodiske driftsforstyrrelser på sig-
nalet, da det ikke er muligt at udføre opgraderin-
gen uden, at det giver periodiske driftsforstyrrel-
ser på tv og internet. Men vi gør vores bedste for 
at mindske disse forstyrrelser. 
Man kan med fordel, via Glentens hjemmeside, 
tjekke op på driftsstatus, der i takt med arbejdets 
udførelse løbende opdateres og informeres om, 
hvilke områder der arbejdes i. 

Man kan også med fordel tilmelde sig Glentens 
SMS-tjeneste og derved blive informeret om 
forestående arbejde i det område, hvor man bor. 
SMS-tilmelding kan ske via www.glenten.dk, 
ved at logge ind på Mit Glenten og i menupunktet 
Mine Oplysninger tilmelde sig, ved at vinge af i 

feltet ”Tilmeld SMS-tjeneste”, eller ved at kon-
takte Glentens administration på mail eller telefon 
og bede om tilmelding.
Hele opgraderingen er en fremtidssikring af Glen-
tens kabelnet. Med denne store opgradering sik-
rer Glenten, at nettet kan klare det til stadig sti-
gende internetforbrug. 

Opgraderingen medfører samtidig en klar for-
bedring af antenneanlægget, da opgraderingen 
indeholder en total renovering af antenneanlæg-
gets komponenter.
Alt i alt betyder opgraderingen stabilt tv- og Inter-
netdrift mange år frem og øget kapacitet i nettet.

BESTIL INTERNET 
I APRIL MÅNED...

- OG FÅ 
2 MÅNDERS 

GRATIS 
INTERNET

Du kan få 2 måneders gratis internet, hvis du bestil-
ler internet mellem d. 1. april 2022 - 30. april 2022.
Kampagnen gælder for helt nye medlemmer og 
selvfølgelig for jer, som i forvejen har en tv-pak-
ke hos os, men endnu ikke har internet hos os.  

For at få glæde af kampagnen, skal du bestille 
internettet inden den 30. april 2022, hvilket du 
kan gøre på vores hjemmeside eller på info@
glentenodense.dk 

Installationen skal senest ske pr. 15. juni 2022.

OBS: Kampagnen kan ikke kombineres med 
andre kampagner. 

Du kan læse mere om vores internet lige her 
www.glenten.dk/internet



Romantik, mord, 
komik og drama 
for seriefans
STRIBEVIS AF SERIER I DIN TV-PAKKE 
MED DANSKE UNDERTEKSTER

nabolandskanalerne.dk
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MIT GLENTEN – EN SELVBETJENINGSSIDE TIL DIG 

HURTIG EKSPEDITION 
I en travl hverdag sætter mange pris på en hur-
tig ekspedition og god kundeservice. For nogle 
medlemmer er dette lig med en selvbetjeningssi-
de, hvor man hurtigt, nemt og sikkert kan bestille 
de ændringer, som man ønsker. 

Så husk at du altid kan logge ind på Mit Glenten 
og foretage ændringer, lige som du altid kan væl-
ge at skrive en e-mail, ringe eller komme ned på 
vores kontor og få personlig betjening. Vi er klar 
til at hjælpe dig! 

For at logge ind på Mit Glenten skal du bruge dit 
medlemsnummer eller e-mail og herefter indta-
ste den kode, som du har lavet. Hvis du har glemt 
din kode, kan du trykke på ”glemt kode”, herefter 
får du tilsendt et link til at lave en ny kode. 

OBS: Den e-mail, som du bruger til at logge ind, 
skal være den samme e-mail, du har registreret 
hos os. 

MIT GLENTEN – ET UNIVERS TIL DIG. 

VI VIL GØRE DET NEMT FOR DIG!
Som medlem af Glenten får du tilknyttet en bruger på Mit Glenten, som er vores selvbetjeningsside. 

PÅ MIT GLENTEN KAN DU BL.A.:
• Bestille/skifte internet

• Skifte TV-pakke + Vælg Selv kanaler 

• Tilvælge automatisk kortbetaling og ændre kortnr.

• Tilmelde nyhedsbrev 

• Tilmelde SMS-service

• Tilmelde medlemsblad 

• Opsige abonnement 

• Se en oversigt over alle dine fakturaer 

• Finde vores kontaktoplysninger
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GUIDE 
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
… Så nemt er det!

GLENTEN VÆLG SELV
Udover standardpakkerne som f.eks. Grund-
pakken kan du med Glenten Vælg Selv frit vælge 
mellem dine favoritkanaler.

Glenten Vælg Selv programoversigt finder du på 
www.glenten.dk/vaelg-selv eller på en af mid-
tersiderne i medlemsbladet. 

KAN MIT TV MODTAGE VÆLG SELV?
For at kunne modtage Glenten Vælg Selv kana-
ler på dit tv, skal tv´et have et CI slot, som nor-
malt findes enten på venstre eller højre side af 
tv’et. 

På nogle modeller er CI slottet monteret på bag-
siden af tv’et midtfor. 
(f.eks. Samsung tv) 

DIGITAL MODTAGERBOKS & VÆLG SELV
Glenten sælger ikke digitale tv-bokse, men 
tv-bokse af denne type kan købes online eller 
hos en radio / tv forhandler.

NB*
Vælger man at købe en digital tv-boks, som skal 
kunne bruges til Vælg Selv, skal tv-boksen være 
af typen DVB-C/Mpeg4 og kunne håndtere pro-
gramkort af kodningstype CONAX.  

FÅ BILLEDET FREM FØRSTE GANG
For at få Vælg Selv kanalerne frem på skærmen 
første gang, skal man indstille tv’et på en af de 
købte kanaler og afvente indlæsning, som kan 
tage op til 15 min. Vælg Selv kanalerne er marke-
ret med et $-tegn og starter fra kanalplads 100 
og opefter.  

HVORDAN SKAL KORTET VENDE I MODULET?
Kortet skal sættes ind i CA modulet som vist på 
billedet nedenfor. Kortet skubbes helt ind i modulet, 
som efterfølgende indsættes i CI slottet på dit tv.

Sådan indsættes kort i modulet

Foto af tv

HVAD SKAL JEG BRUGE?
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver et CA modul og 
programkort, som vist på billedet herunder. Det-
te købes hos Glenten. Engangsbeløb for: 
programkort kr. 130,- / CA modul kr. 300,- 
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VÆLG SELV
TAG UD OG GEM!

Glenten Vælg Selv tilkøb kræver CA modul og programkort. 

Se større udgave på
https://www.glenten.dk/vaelg-selvVælg selv produkter kan tilkøbes fra Grundpakken.

* Der tages forbehold for ændringer.* Gældende fra 1. april 2022.
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PHILIPS:
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, 
ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt
værdierne som beskrevet i toppen af siden. –
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok.  
For at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til: 
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanalop-
datering: Vælg fra.

SAMSUNG:
Samsung har operatørvalg, her vælger du
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal væl-
ge hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”,
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234
eller 0000.

SONY:
Tryk menu.
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > 
Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Di-
gital programindstilling, vælg aut. programind-
stilling. > Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning 
– Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel: 1 
– Start.

LG:
Tryk menu.
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.

TIP!
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal
er ok? Chromecast kan være årsagen!
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra
tv’et eller prøv at montere Chromecast’en
med den medfølgende HDMI forlænger.
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få
tv-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

PHILIPS:  
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstal-
ler, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt 
værdierne som beskrevet i toppen af siden. – 
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok. For 
at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til:   
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanal-
opdatering: Vælg fra. 

SAMSUNG:  
Samsung har operatørvalg, her vælger du 
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal vælge 
hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at 
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”, 
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234 
eller 0000. 

SONY:  
Tryk menu.  
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg 
digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital 
programindstilling, vælg aut. programindstilling.  > 
Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens, 
manuel: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.  

LG:  
Tryk menu.   

 gnillitsdni -leunaM > gnintæspO > regnillitsdnI >
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

TIP! 
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal  
er ok?  Chromecast kan være årsagen! 
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra 
tv'et eller prøv at  montere Chromecast’en  
med den medfølgende HDMI forlænger. 
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få  
tv-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

BENYT NEDENSTÅENDE VÆRDIER VED DIGITAL KANALSØGNING

Indtast værdierne i indstilling for digital kanalsøgning på dit tv 

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier: 
Frekvens: 434.000 kHz
Symbolrate / Hastighed: 6875
QAM / Modulation: 256
Netværks ID: 1  (Indtast 00001 )



23

GUIDE 
WEB-TV

OPSÆTNING AF WEB-TV / SPØRGSMÅL & SVAR

STREAMINGTJENESTE  
PÅ FLERE AF DINE ENHEDER! 
Du kan nu benytte Glentens nye streamingtjene-
ste Glenten TV på endnu flere af dine enheder.  
Glenten TV kan nu benyttes på IOS (IPad / 
IPhone), tvOS (Apple TV) samt Android (Mobil / 
Tablet) og Android TV/boks inkl. den nye Chro-
mecast med Google TV.  
Du kan have op til 5 enheder registreret til Glen-
ten TV og 2 enheder kan streame samtidig.  
Disse tekniske begrænsninger er krav fra rettig-
hedshaverne. 

GLENTEN TV APP´EN KAN DOWNLOADES OG INSTALLERES  
PÅ FØLGENDE ENHEDER. 
• Mobil og tablet med IOS eller Android system.
• TV med indbygget Android system.
• Android TV bokse.
• Apple TV.
• Chromecast med Google TV

INSTALLATION PÅ DEN NYE GOOGLE CHROMECAST MED GOOGLE TV
• Du skal være logget ind på den enhed du ønsker at installere app´en på, og du skal være logget ind 

på din Google konto i browseren.
• Åben browser og gå til https://play.google.com/store og søg på Glenten TV.
• Vælg den enhed du vil installere app´en på. (I dette tilfælde din Google Chromecast med Google TV).
• Installer app´en.

NYTTIGE FUNKTIONER I DEN NYE WEB-TV TJENESTE
• I app’en på IOS og Android kan man nu lave sin egen kanalrækkefølge ved at holde fingeren på en 

kanal, indtil den jingler, og herefter trække den til den ønskede placering.
• Swipe op og ned for at skifte kanal
• For at se fuld programomtale kan man holde fingeren på en kanal under guiden.
• I den nye web-tv-tjeneste er der 8 dages catch-up, hvor der tidligere kun har været op til 48 timer.

Glenten TV er understøttet i Google Chrome, 
Safari, Firefox og Edge. 

SE GLENTEN TV PÅ DIT TV    
Hvis du ønsker at se Glenten TV på dit fjernsyn, 
kan du gøre det på nedenstående måder.   
 
CAST TIL DIT TV    
Cast til TV med indbygget Chromecast eller til 
en Google Chromecast enhed.

VELKOMMEN TIL MIT GLENTEN

Klik på Streaming/Glenten TV

BESTIL/SKIFT INTERNET

SKIFT TV PAKKE

AUTOMATISK KORTBEHANDLING
FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

VEJLEDNING TIL AKTIVERING AF WEB-TV 
Web-tv aktiveres via glentens selvbetjening her: https://selvbetjening.glenten.dk/

FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

Du har ikke aktiveret Web-TV

Indtast selvvalgt adgangskode for din 
Web-TV konto i feltet: Adgangskode og 
tryk knappen ”aktiver Webtv” eller ”Gem” 
hvis du er ved at skifte adgangskoder.

Brugernavn:
Brugernavn til Glenten TV er dit medlemsnr.

Adgangskode:
Indtast selvvalgt kode til Glenten TV.

Når du har indtastet selvvalgt kode og klikket på AKTIVER 
WEBTV er du klar til at logge ind på din Glenten TV app på 
dine enheder med dit medlemsnr. og din selvvalgte kode.

AKTIVER WEB-TV



HER ER 10 GODE RÅD TIL ET SIKKERT PASSWORD

BRUGER DU USIKRE ADGANGSKODER PÅ NETTET?

Sikre passwords er alfa og omega, når vi snakker digital sikkerhed. Derfor har vi spurgt nogle sikkerheds-
eksperter om deres bedste råd til sikre passwords. Det har vi kogt ned til 10 simple råd, og de kommer her:

GLENTEN SECURE - EN MEDLEMSFORDEL TIL DIG
Som medlem af Glenten har du adgang til en sikkerhedspakke, 
med stor rabat. Sikkerhedspakken sikrer dine enheder mod 
skadelige, digitale trusler og gør det trygt at bruge internettet på 
alle enheder, for alle i husstanden. 

Medlemmer af Glenten får sikkerhedspakken til kr. 49,-/md. 
Markedsprisen er kr. 79,-.

Du kan læse mere om sikkerhedspakken på www.glenten.
dk/glenten_secure.

1.  Bland tal, tegn og bogstaver i dine koder.

2.  Lav lange koder. Som tommelfingerregel bør adgangskoder være på minimum 

8 tegn.

3.  Skift dine koder jævnligt.

4.  Brug gerne ”kodesætninger” – tag udgangspunkt i en sætning, du let kan hu-

ske, og brug forbogstaverne til at danne et kodeord.

5.  Benyt ikke navne på personer eller steder, som kan relateres til dig, som f.eks. 

dine børns navne eller navnet på dit kæledyr.

6.  Brug ikke simple talkombinationer som f.eks. ”123456”.

7.  Brug ikke ord taget direkte fra ordbogen, da de er meget sårbare overfor 

hackerangreb.

8.  Brug ikke personlige oplysninger som din fødselsdato, vejen du bor på eller 

andre informationer, som man med få søgninger kan finde frem til på nettet.

9.  Brug ikke samme kodeord mange forskellige steder. Som absolut minimum bør 

du have forskellige, sikre adgangskoder til din netbank, din mailkonto og din 

Facebook-profil.

10. Brug ikke samme adgangskoder privat som på din arbejdsplads. IT-sikkerhe-

den på din arbejdsplads er ikke nødvendigvis fejlfri, og dine koder herfra kan 

derfor muligvis blive afsløret i forbindelse med et IT-angreb på virksomheden.

Gratis 
oprettelse
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Læs artiklen her: 
https://www.recordere.dk/2021/09/det-kan-

blive-markant-dyrere-at-se-tv-fra-2023/ 

Artiklen er gentrykt 
med tilladelse fra www.recordere.dk 

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 

Coax kabler 
kontra fiber...

Lige nu kan coaxkabler levere lige så hurtigt 
bredbånd, som fiber kan. Og i nær fremtid vil 
coaxkablerne formentlig kunne levere op til 2.500 
Mbit bredbånd. Der udvikles nemlig hele tiden 
nye teknologier, så coaxkablerne kan levere de 
bredbåndshastigheder, der efterspørges, og 
som der er behov for nu og i fremtiden.  
Langt de fleste husstande i Danmark er allerede 
dækket af et net af coaxkabler. Det gælder alle 
de ca. 2,2 mio. eller godt 80 % af alle husstande, 
som allerede har kabel-tv.

DER ER BRUGT MILLIARDER AF KRONER 
PÅ AT GRAVE FIBERKABLER NED I JORDEN.
Og rent teknisk er det ikke afgørende, om det er 
coaxkabler eller fiber, der graves ned i jorden. Det 

afgørende er hvilken teknologi (komponenter), der 
placeres i enderne af de to typer kabler. 
Nogle steder kan der ”kun” leveres en 90 Mbit 
bredbåndsforbindelse på fiber, og det er fordi, der 
er forældet teknologi i enderne af fiberkablet.
Der udvikles hele tiden bedre måder at udnytte 
eksisterende kabler på, så man hele tiden kan få 
højere og højere hastigheder ud af de kabler, der 
i forvejen er i jorden. Og analyser viser, at der er 
rigeligt med kapacitet i de eksisterende kabler, til 
at opfylde forbrugernes bredbåndsbehov, langt ud 
i fremtiden.

Lige nu opgraderer Glenten til GIGANET, og i dag kan 
Glenten levere de bredbåndshastigheder, medlem-
merne efterspørger. Lige nu op til 1.000 Mbit.

COAX er et kabel, som ofte bliver brugt af udby-
dere af både bredbånd og tv-kanaler.
COAX bruges til at overføre data fra udbyderen 
til husstande, som derved bruger data til at se 
fjernsyn og/eller til at komme på internettet.
COAX har eksisteret i mange år. Lige siden det 
tidlige 20. århundrede har COAX været utrolig 
effektiv og stabil til transmission af data.
COAX var populært allerede for mange år siden. 
Den effektive opbygning er stabil, og sikrer kab-
let mod potentielle skader.
Kablet er opbygget af et kobberkabel, der rundt 
om sig har et skjold af et tykkere lag plastik. 
Opbygningen sikrer, at kobberkablet kan over-
føre data uden forstyrrelser.

FAKTABOKS – COAX FAKTABOKS – FIBER
Fiber er en anden betegnelse for lyslederkabel. 
Lyslederkablet er produceret af plastik eller 
glas. Lyslederkablet består af mange forskellige 
tråde, som er omgivet af lige netop glas eller 
plastik. 
Det skyldes, at kernen skal være transparant, 
så lyset kan ledes igennem kablet. Det er  
på den måde, at fibernet fungerer, og har  
muligheden for at transportere data med lys.
Lyset sendes fra A til B og kastes derefter  
tilbage igen - dette gør også at lyset forbliver  
i røret, og data forsvinder deraf heller ikke. 
Kablet fungerer således mere som en lukket 
container, som lyset kan fragte sig frem og 
tilbage i.

COAXKABLER KONTRA FIBERKABLER
Af direktør Lars J. Knudsen

STIL RELEVANTE SPØRGSMÅL 
TIL UDBYDERNE PÅ FIBER
I Odense rulles der fiber ud som aldrig før, og der lok-
kes med ”gratis” tilslutning. Men tjek priserne nøje. 
Ikke bare for år 1, men de næste 3 - 5 år eller mere. 
Og stil relevante spørgsmål til udbyderne, som gerne 
vil levere tv og internet gennem fiberkablerne. 

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL:
- Skal der en tv-boks pr. fjernsyn i husstanden, 

og hvor meget koster det pr. tv-boks?
- Kan jeg bruge de eksisterende tv-installationer 

i huset, eller skal der trækkes nye kabler?

- Hvad koster tv-pakkerne – og er der noget, 
som kommer oven i de priser?

- Hvad koster den billigste internetforbindelse - 
og er der noget, som kommer oven i den pris?

- Skal jeg f.eks. betale ekstra for Wi-Fi i huset/
lejligheden?

INTET ER GRATIS. Og uanset at installationen 
nu tilbydes gratis, skal investeringen på 15-20.000 
kr. (eller mere) betales tilbage til investorerne. Et-
hvert selskab skal hente sine penge hjem igen. 
Og ethvert selskab, også et andelsejet fibersel-
skab, skal skaffe et overskud til sine aktionærer.

25



Bitraten på TV 2 Plays live-kanaler er blevet 
skruet op med knap 70%. TV 2 Play starter side-
løbende overgang til 1080p opløsning (Full HD).

TV 2 PLAY I BEDRE KVALITET
TV 2 Play erklærede i sommeren 2021 over for 
Flatpanels i, at videokvalitet skulle være næste 
fokusområde. Det projekt er nu begyndt at ka-
ste resultater af sig.

- ”Vi har i løbet af de seneste tre måneder blandt 
andet udrullet forbedringer, der markant har løf-
tet billedkvaliteten på TV 2 PLAY ved at øge bi-
traten på alle vores live-streams til 5,4Mbps,” 
oplyser TV 2s Head of Streaming & Video Plat-
form, Rasmus Lund-Petersen, til Flatpanels. 

Bitraten på alle kanaler på TV 2 Play – Hovedka-
nalen, News, Sport, Sport X, Zulu, Charlie, Fri og 
Oiii – er blevet hævet fra ca. 3,2 Mbps til ca. 5,4 
Mbps. Det svarer til et løft på knap 70%. Kana-
lerne er stadig i 720p opløsning. I 2020 løftede 
TV 2 Play sine live-kanaler fra 25 til 50fps, altså 
50 billeder per sekund.

Når bitraten hæves, så betyder det, at indholdet 
ikke komprimeres lige så hårdt. Det udmønter 
sig i skarpere billeder med flere detaljer og færre 
billedfejl.

TV 2 PLAY HÆVER SIN STREAMINGKVALITET
Artikel af Rasmus Larsen, www.flatpanels.dk 

1080P ER NÆSTE SKRIDT
TV 2 Play er sideløbende begyndt at eksperi-
mentere med 1080p, eller Full HD, med bitrate 
på 8 Mbps. Foreløbigt sker det på CS:GO-kana-
len, men det er meningen, at arkivindhold (VOD) 
ligeledes skal løftes i takt med, at nye titler tilfø-
jes.

- ”Desuden har vi på vores CS:GO-kanal yderli-
gere øget videoopløsningen til 1080P og hævet 
bitraten til 8Mbps. Samme fokus har vi på vores 
VOD-indhold, hvor vi ligeledes løbende øger bi-
traten og opløsning,” siger Rasmus Lund-Peter-
sen.

Dermed følger TV 2 Play i hælene på DRTV, som 
i juni 2021 løftede live-kanaler til 1080p50 med 8 
Mbps bitrate. DRTV tog dog tingene i omvendt 
rækkefølge og begyndte allerede i slutningen af 
2018 at streame arkivindhold i 1080p.

Kvalitetsløftet på TV 2 Play sker som optakt til 
vinter-OL 2022. 
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Rasmus Larsen 
www.flatpanels.dk
Læs artiklen her: https://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1643887586



Man skal opfylde vilkår for gratis fibernet, for at 
få tilslutningen gratis.

Selvom noget tilbydes gratis kan det være en 
god idé at læse det med småt, inden man aftaler 
levering. Det viser en ny sag fra Teleankenæv-
net, fortæller Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen i en udmelding.

Her fik en forbruger ikke medhold i, at han havde 
krav på gratis etablering af fibernet, selvom han 
havde indgået aftale med bredbåndsudbyderen 
om det.

“Der kan være flere forhold, der har betydning 
for, om fibernet kan leveres på din adresse til 
den aftalte pris. Vær derfor opmærksom på, 
hvad der står om levering i vilkårene, og om der 
er indsat eventuelle forbehold”, fortæller forbru-
gerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen, Susanne Aamann, og fortsætter:
“Det kan eksempelvis være, at der skal være 
adgang til en brugbar installation for, at du kan 
få fibernettet til den aftalte pris”. 

I aftalevilkårene, som forbrugeren accepterede, 
fremgik det, at det var en forudsætning for til-
buddet, at udbyderen havde adgang til brugbar 
ledningsvej og stik på adressen. Et efterfølgen-
de teknikerbesøg viste imidlertid, at installatio-
nen på forbrugerens adresse ikke levede op til 
kravene.

SAGDE JA TIL ”GRATIS” FIBERNET 
— MEN FIK EN LANG NÆSE
Artikel af Lars Ladingkær, www.recordere.dk  

Der havde tidligere været en TDC fiberinstallati-
on på adressen og den indvendige del af instal-
lationen sad der stadig, og TDC mente at der var 
mulighed for fibertilslutning på adressen.

Manden havde bestilt Fastspeed fibernet med 
gratis tilslutning. For at få den gratis tilslutning skal 
visse betingelser være opfyldt, herunder at der 
eksisterer en brugbar fiberinstallation på adres-
sen. En tekniker kunne senere konstantere at stik-
ledningen fra vej til hus ikke længere var brugbar.

Forbrugeren blev tilbudt at betale for en ny stik-
ledning eller opsige aftalen. Han valgte at tage 
sagen til Teleankenævnet og tabte, fordi det var 
et krav i de vilkår han havde accepteret at der al-
lerede var en brugbar fiberinstallation til rådighed.

Lars Ladingkær
www.recordere.dk 

Læs artiklen her: 
https://www.recordere.dk/2021/10/sagde-ja-til-gratis-fibernet-men-fik-en-lang-naese/
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RETURNERING AF MODEM OG STRØMFORSYNING HELE DØGNET
I postkasserne på adressen: 
Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

HUSK: at modem og strømforsyning skal returneres  
(på nogle modeller består strømforsyningen af 2 dele) 
HUSK: at vedlægge navn og adresse
Moden og strømforsyning MÅ IKKE stilles ved siden 
af postkasserne, som er placert ved Glentens 
hovedindgang.
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VIGTIGT KUN AT TILMELDE SIG ÉN BETA-
LINGSFORM
Som medlem af Glenten kan du tilmelde dig 
forskellige automatiske betalingsmetoder, så du 
undgår faktureringsgebyr på kr. 50,-.

DU KAN VÆLGE ÉN AF FØLGENDE BE-
TALINGSMULIGHEDER TIL BETALING AF 
KVARTALSFAKTURAEN
• Fakturering pr. e-mail (ingen gebyr) – vi sender 
regning til dig pr. mail - du sørger selv for at  
betale rettidigt.

• Automatisk kortbetaling kun med Visa Dankort 
(ingen gebyr) – du opretter automatisk kortbe-
taling på Mit Glenten - dermed trækkes belø-
bet automatisk.

• PBS aftale (gebyr på kr. 7,-) – du opretter selv 
PBS aftale i din bank eller på ”Tilmeld PBS” på 
www.glenten.dk - dermed trækkes beløbet 
automatisk.

Vi oplever, at nogle medlemmer tilmelder sig 
flere betalingsmetoder, hvilket skaber forvirring  
for de pågældende medlemmer. 
 
Det er altid den seneste betalingsmetode, som 
du har tilmeldt dig, der er gældende.

Det er derfor vigtigt, at du går ind på selvbetje-
ningen Mit Glenten og tilmelder dig den beta-
lingsform, du foretrækker og afmelder de andre, 
du eventuelt er tilmeldt.

RETTIDIG BETALING ER PÅ EGET ANSVAR
Det er dit eget ansvar, at dine regninger bliver 
betalt til tiden, også selvom du ikke modtager en 
regning fra Glenten. 

Vi oplever desværre, at vores breve enten ikke 
bliver leveret til tiden, eller bortkommer i posten, 
så hvis du ikke modtager en regning fra Glenten, 
må du rykke Glenten for regningen, og derved 
sikre at den bliver betalt rettidig. 

Det samme er gældende, hvis din betaling, af den 
ene eller anden grund, bliver afvist af banken.

Du kan altid se din faktura på Mit Glenten.

BETALING PÅ GLENTENS KONTOR
– ønsker du at betale en regning her på kontoret, 
tager vi imod Visa Dankort og kontant betaling.

DU KAN FLYTTE DIT ABONNEMENT MED, 
TIL EN ANDEN ADRESSE
Vidste du, at du, mod et gebyr, kan flytte dit 
abonnement med, hvis du flytter til en anden 
adresse, hvor Glenten leverer signal?

Kontakt os for at få oplyst, om vi dækker din nye 
adresse.

OMBYTNING AF MODEM 
Nye standarder gør, at alle gamle udgåede 
kabelmodem skal ombyttes. Hvis du har et 
af vores gamle modem, vil vi bede dig om  
at tage det med under armen og aflevere det 
på Glentens kontor og få et nyt modem ud-
leveret. 

HUSK! at medbringe både modem og 
strømforsyning.
På vores hjemmeside kan du se, om du har 
et modem, som skal ombyttes. 

Læs mere her: https://www.glenten.dk/
Udgaaet-kabelmodem

OPSLAGSTAVLEN
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TV-PAKKEPRISER 
PR. 1. APRIL 2022  
GRUNDPAKKE: 
MELLEMPAKKE:
FULDPAKKE:

KR. 139,-/MD. 
KR. 449,-/MD. 
KR. 639,-/MD. 

GLEMT KODE 
TIL SELVBETJENINGSPORTALEN? 

Hvis du har glemt din kode til Mit Glenten, skal du trykke på ”Glemt kode”, og du vil herefter få 
tilsendt link til at nulstille og lave din nye kode. 
Vær opmærksom på, at du bruger den e-mail, som vi har registreret.

OPSLAGSTAVLEN

GRUNDPAKKE:

139,-
kr./md.

MELLEMPAKKE:

449,-
kr./md.

FULDPAKKE

639,-
kr./md.

STOR TAK TIL SPONSORER I FORBINDELSE MED GLENTENS JULEKALENDER 2021 

Vi elsker at forkæle vores medlemmer, og traditionen tro kunne medlemmer af Glenten igen lege med 
i Glentens Julekalendersjov tilbage i december måned. I samarbejde med en masse fantastiske spon-
sorer fandt vi skønne gaver frem, som vi forkælede heldige medlemmer med hver dag fra 
d. 1. – 24. december. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til de mange sponsorer, 
som gjorde det muligt endnu en gang at lave en julekalender med så mange flotte gaver.

GLENTEN TV  
– GRATIS 

STREAMINGTJENESTE  
TIL DIG 

læs mere på side 30



GLENTEN TV 
– NY STREAMINGPLATFORM TIL DIG! 

Du har som medlem mulighed for at streame ka-
nalerne fra din tv-pakke, uden at der skal betales 
ekstra for det. Streaming af din tv-pakke er inde-
holdt i abonnementsprisen. 

På vores hjemmeside kan du læse, hvilke kana-
ler fra din tv-pakke, som du kan streame, når du 
f.eks. er på ferie, i sommerhus, på farten eller 
bare derhjemme. 

Med Glenten TV undgår du at gå glip af dine 
yndlingsprogrammer og film, og du har altid din 
tv-pakke lige ved hånden. 

KOM GODT I GANG
For at komme i gang med at se Glenten TV skal 
du først aktivere Web-tv på MIT GLENTEN. Før 
du går i gang, bør du grundigt læse vejledningen 
til at aktivere Glenten TV. Den kan du finde her: 
www.glenten.dk/Glenten-WebTV

OBS! Hvis du gerne vil se Glenten TV på din mo-
bil eller tablet, skal du først downloade app’en i 
AppStore eller Google Play Store.

Du kan læse mere om Glenten TV på vores hjem-
meside lige her: 
www.glenten.dk/Glenten-WebTV

STREAMING PÅ FLERE AF DINE ENHEDER!
Du kan benytte streamingtjenesten på flere af dine enheder. Glenten TV kan nemlig nu benyttes på 
IOS (Ipad og Iphone), tvOS (Apple TV) samt Android (telefon og tablet) og Android TV.
Der er mange fordele ved Glenten TV: 

• Du kan se programmer, som har været sendt 8 dage forinden. 

• Du kan benytte platformen på flere af dine enheder.

• Du kan selv afregistrere/registrere dine enheder. 

• Du kan have op til 5 enheder registreret.

• Du kan benytte platformen på IOS, TvOS, Android og Android TV. 

• Du kan tage din tv-pakke med på farten. 

• Du kan benytte platformen i hele Danmark og EU - helt gratis. 

TAG DIN 
TV-PAKKE 

MED RUNDT 
I HELE DK 

OG EU
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Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
DATA

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI TALE
TIL GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

8
TIMERS

TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

8
GB DATA
I DK & EU

FRI
TALE

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

25
GB DATA

8GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.

Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

FASTNET
PÅ MOBILEN

EU
ROAMING

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI
TALE TIL 
GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

6
TIMES
TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

6
GB DATA

I DK & EU

10
TIMERS

TALETID

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

20
GB DATA

HERAF 8 GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.

Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94
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6
TIMES
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/MD.

FRI SMS/MMS

6
GB DATA

I DK & EU

10
TIMERS

TALETID

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

20
GB DATA

HERAF 8 GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.
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eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94
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6
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6
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I DK & EU

10
TIMERS

TALETID

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

20
GB DATA

HERAF 8 GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.



Vi tør godt sige, vi har en løsning, som dækker dit 
behov. 
Vi har nemlig tre hastigheder, som alle tre kan 
dække flere forskellige behov, f.eks.:

- Stor familie, med flere som streamer  
samtidig  

- Online gaming 
- Hjemmearbejdsplads 
- Surfing på internettet 
- Enlig, som ikke deler forbindelsen med  

andre personer 
- Downloade og uploade filer
- Sociale medier og e-mail 

Der kan være mange forskellige behov, og det kan 
være svært at finde rundt i, hvilken hastighed man 
skal vælge. Her kan vi hjælpe og guide dig – inden 
du vælger hastighed!

MEN skulle du have valgt en hastighed, som du 
pludselig ikke mener, dækker dit behov. Så kan du 
altid nemt og helt gratis skifte mellem vores hastig-
heder. Hvis du gør det via selvbetjeningssiden Mit 
Glenten, virker det med det samme, efter du har 
genstartet dit modem. 
På https://www.glenten.dk/internet kan du læse 
mere om, hvilken hastighed du bør vælge, alt efter 
hvilket behov du har.

NYE SKARPE INTERNETPRISER TIL DIG 
Vi er lokale, vi er stabile og vi er hurtige! Så står du og mangler en god internetforbindelse, så 
står vi klar med løsningen til dig. En løsning som nu også byder på endnu bedre og skarpe priser!

GLENTEN LEVERER OG INSTALLERER – 
SÅ ER DU ONLINE. 
Vi sender en tekniker ud, som sørger for at sæt-
te et modem til i din bolig og sikrer, at det virker, 
som det skal. Har du spørgsmål vedr. tilslutning, er 
vores telefoniske support klar til at hjælpe dig og 
besvare dine spørgsmål. Vores support har åbent 
på telefonen til kl. 20:00 på hverdage og mellem kl. 
10:00 til 14:00 i weekenden og helligdage. 

VIL DU HAVE INTERNET UDEN EN TV-PAKKE? 
VI HAR LØSNINGEN! 
SÅ SKAL DU BLOT BESTILLE INTERNET ONLY. 
Flere og flere benytter sig af streamingtjenester og 
ønsker derfor ikke en tv-pakke. Vi har selvfølgelig 
også en løsning, som dækker dette behov. Vi tilby-
der nemlig Internet Only – som er internet uden tv. 
Når man vælger Internet Only, opkræves der et 
medlemskontingent til gældende dagspriser. Den-
ne pris kommer oven i de tre internetpriser. 

Hvis du er én af dem, som har brug for denne løs-
ning, og du i dag modtager en tv-pakke fra Glen-
ten, skal du foretage et pakkeskift til Internet Only 
på Mit Glenten. Vær opmærksom på, at det koster 
kr. 300,- at foretage et pakkeskifte, da der skal en 
tekniker ud for at skifte et filter i Glentens skab. 

NYE 
SKARPE 

INTERNET-
PRISER 
TIL DIG!

100
200 
1.000 

Kr. 139,-/md. 
Kr. 199,-/md. 
Kr. 249,-/md.

Mbit til 
Mbit til 
Mbit til 

NU KAN DU NEMLIG FÅ:
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

Vil du høre mere om Glenten og få information om det nyeste?  

SÅ FØLG OS PÅ FACEBOOK. 

Formålet med Glentens Facebookside  
er at informere om aktiviteter, mulige 
abonnementssammensætninger, 
afholde konkurrencer og andre ting, 
som gør det lidt sjovere at være 
medlem hos Glenten.
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Alle taler om, at det er vigtigt med godt Wi-Fi. 
Men hvad er Wi-Fi egentlig for noget? Det bliver 
du klogere på lige her.

Wi-Fi er trådløst internet. Det vil sige den del af 
din internetforbindelse, som rejser gennem luf-
ten uden kabler eller ledninger, men via radio-
bølger fra din router til f.eks. din smartphone, 
tablet eller computer.
Wi-Fi gør altså, at du kan komme på internettet 
på dine mobile enheder, uanset om det er hjem-
me hos dig selv, eller på et offentligt sted som 
f.eks. en café, der tilbyder Wi-Fi.

Fordi Wi-Fi består af radiobølger, som transpor-
teres gennem luften, kan der være flere ting, 
som bremser Wi-Fi-signalet på sin vej og 
skaber dårlig trådløs internetforbindelse. Li-
gesom rigtige bølger, så bliver radiobølger også 
bremset af fysiske forhindringer, som f.eks. en 
væg eller en dør, eller en for stor afstand til at 
bølgerne kan nå frem.

HVAD ER WI-FI?

Derfor vil du ofte miste lidt af din internethastig-
hed ved at bruge Wi-Fi/trådløst internet, fremfor 
en internetforbindelse med et netværkskabel til 
f.eks. din computer.

Men der er heldigvis flere ting, du selv kan 
gøre for at sikre dig en god og stabil internetfor-
bindelse med Wi-Fi. Én af tingene er at anskaffe 
dig såkaldte access points, som er små bokse, 
du kan placere rundt omkring i hjemmet, hvor du 
ønsker bedre internetforbindelse. 

Hos Glenten kan du få vores intelligente Wi-Fi-
løsning Glenten Wi-Fi Pro Mesh, som giver dig 
optimal trådløs internetforbindelse i alle kroge 
og hjørner af dit hjem. 

På Glentens hjemmeside www.glenten.dk/
Glenten-Wifi-Pro-Mesh kan du læse mere om 
den intelligente løsning, som Glenten kan tilbyde 
sine medlemmer til langt under markedsprisen.



HER ER TV-SPORT ÅRET 2022
- Se hvor du skal sætte kryds i kalenderen
Artikel af Bo Kjærgaard, www.digitalt.tv 

Vi er gået ind i et nyt år og dermed også et nyt tv-sport år. 2022 byder blandt andet forhåbentlig på 
Vinter OL og Fodbold VM, ligesom vi naturligvis skal have afviklet alle de årlige begivenheder herunder 
dansk Tour de France start til sommer.
Sportsåret starter med Håndbold EM for Herrer der starter 13. januar. Januar byder også på årets  
første Grand Slam tennis turnering Australian Open.

Læs artiklen her: https://digitalt.tv/tv-sport-kalenderen-for-2022/

DATO SPORTSGREN BEGIVENHED

13/01 - 30/01 Håndbold EM i herrehåndbold

17/01 - 30/01 Tennis Australian Open 2022

04/02 - 20/02 OL Vinter-OL

13/02 - 14/02 NFL NFL SuperBowl

15/02 - 28/05 Fodbold Champions League slutspil

17/02 - 18/05 Fodbold Europa League / Conference League slutspil

18/02 - 21/02 Fodbold Superligaen starter efter vinterpausen

26/02 - 26/02 Cykling Omloop Het Nieuwsblad

27/02 - 27/02 Cykling Kuurne-Brussels-Kuurne

05/03 - 05/03 Cykling Strade Bianche

06/03 - 13/03 Cykling Paris-Nice

16/03 - 20/03 Badminton All England

18/03 - 20/03 Motorsport Formel 1 Bahrain

19/03 - 19/03 Cykling Milano Sanremo

25/03 - 27/03 Motorsport Formel 1 Saudi Arabien

27/03 - 27/03 Cykling Gent-Wevelgem

03/04 - 03/04 Cykling Flandern Rundt

07/04 - 10/04 Golf The Masters

08/04 - 10/04 Motorsport Formel 1 Australien

17/04 - 17/04 Cykling Amstel Gold Race

17/04 - 17/04 Cykling Paris-Roubaix

22/04 - 24/04 Motorsport Formel 1 Italien

24/04 - 24/04 Cykling Liege–Bastogne–Liege

30/04 - 30/04 Motorsport Speedway GP Slovenien

02/05 - 30/06 Ishockey NHL slutspil

06/05 - 08/05 Motorsport Formel 1 USA

06/05 - 29/05 Cykling Giro d’Italia

13/05 - 29/05 Svømning VM langbane

14/05 - 14/05 Motorsport Speedway GP Polen

16/05 - 05/06 Tennis French Open

19/05 - 22/05 Golf PGA Championship

20/05 - 22/05 Motorsport Formel 1 Spanien

27/05 - 29/05 Motorsport Formel 1 Monaco

28/05 - 28/05 Motorsport Speedway GP Tjekkiet

28/05 - 28/05 Fodbold Champions League finale

02/06 - 19/06 NBA NBA Finals
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Bo Kjærgaard / www.digitalt.tv

DATO SPORTSGREN BEGIVENHED

03/06 - 25/09 Fodbold Nations League

03/06 - 25/09 Fodbold Nations League

04/06 - 04/06 Motorsport Speedway GP Tyskland

10/06 - 12/06 Motorsport Formel 1 Azerbaijan

11/06 - 12/06 Motorsport Le Mans

16/06 - 19/06 Golf US Open

17/06 - 19/06 Motorsport Formel 1 Canada

25/06 - 25/06 Motorsport Speedway GP Polen

27/06 - 10/07 Tennis Wimbledon

01/07 - 24/07 Cykling Tour de France

01/07 - 03/07 Motorsport Formel 1 Storbritanien

06/07 - 31/07 Fodbold Fodbold EM Kvinder

08/07 - 10/07 Motorsport Formel 1 Østrig

09/07 - 09/07 Motorsport Speedway GP MFR

14/07 - 17/07 Golf The Open Championship

15/07 - 24/07 Atletik VM i atletik

22/07 - 24/07 Motorsport Formel 1 Frankrig

24/07 - 31/07 Cykling Kvindernes Tour de France

29/07 - 31/07 Motorsport Formel 1 Ungarn

13/08 - 13/08 Motorsport Speedway GP Storbritannien

14/08 - 21/08 Cykling EM landevejscycling 2022

19/08 - 11/09 Cykling Vuelta a España

21/08 - 28/08 Badminton Badminton-VM

26/08 - 28/08 Motorsport Formel 1 Belgien

27/08 - 27/08 Motorsport Speedway GP Polen

29/08 - 11/09 Tennis US Open

02/09 - 04/09 Motorsport Formel 1 Holland

09/09 - 11/09 Motorsport Formel 1 Italien

10/09 - 10/09 Motorsport Speedway GP Danmark

17/09 - 17/09 Motorsport Speedway GP Sverige

18/09 - 25/09 Cykling VM i cykling

19/09 - 25/09 Golf The Presidents Cup

23/09 - 25/09 Motorsport Formel 1 Rusland

30/09 - 02/10 Motorsport Formel 1 Singapore

01/10 - 01/10 Motorsport Speeway GP Polen

07/10 - 09/10 Motorsport Formel 1 Japan

12/10 - 16/10 Cykling VM Banecykling

21/10 - 23/10 Motorsport Formel 1 USA

28/10 - 30/10 Motorsport Formel 1 Mexico

04/11 - 20/11 Håndbold EM i kvindehåndbold

05/11 - 05/11 Motorsport Speeway GP Oceania TBC

11/11 - 13/11 Motorsport Formel 1 Brasillien

18/11 - 20/11 Motorsport Formel 1 Abu Dhabi

21/11 - 18/12 Fodbold VM Qatar
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En hjælpende, teknisk hånd
Som Glentens samarbejdspartner, tilbyder vi hjælp 
til de tekniske installationer i dit hjem. 

Vi kan hjælpe med at optimere signalet på dit 
hjemmekontor, forbedre dit tv-signal og meget 
andet, inden for:

• TV
• Internet 
• WiFi
• Kabling af netværk

Læs mere og book et besøg på 
www.danskkabeltv.dk/signaltjek eller ring: 43 32 47 00

TILMELD GLENTENS NYHEDSBREV...

Og hold dig opdateret på hvad der sker i foreningen. 
Du kan tilmelde dig her https://www.glenten.dk/Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, når det findes relevant. F.eks.:  

Når der sker ændringer i programfladen

Kommer prisændringer

Når der indkaldes til generalforsamling

Når vi lancerer nye produkter

Samt andre aktiviteter i foreningen, som er relevant for dig som medlem.

NYHEDER FRA
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I alt 62 stemmeberettigede var til stede.

Formand Mette Bækgaard bød velkommen. 

På bestyrelsens vegne blev advokat Henrik 
Benjaminsen, Ret&Råd advokaterne foreslået 
som dirigent. 
Henrik Benjaminsen blev valgt uden modkan-
didater.

Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens 
kontor som referent. 
Pia Kolle blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlin-
gen ikke havde noget imod, at gæsterne Spare-
kassen Sjælland/Fyn v/Mads Brandt og PwC v/
Lars Hansen, var til stede.

Dirigenten konstaterede også, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne 
og dermed beslutningsdygtig. 

I ALT 5 STEMMETÆLLERE BLEV VALGT:

Peter Pætau - Intern revisor

Jette Petersen - Glentens Kontor

Natalia Bonde - Glentens Kontor

Maja Petersen - Glentens Kontor

Signe Aksglæde - Glentens Kontor

1. 
BESTYRELSENS BERETNING  
V/FORMAND, METTE BÆKGAARD:
Mette Bækgaard startede bestyrelsens be-
retning med en information om mødeaktiviteter, 
der har været afholdt i dels bestyrelsen, dels i 
udvalgene og dels eksterne møder i 2021 og 
kunne endvidere oplyse, at hele tv-markedet er 
afdækket for 2022 af forhandlingsudvalget som 
består af Bernt Freiberg, Thomas Szücs og Met-
te Bækgaard.

Der blev lanceret en ny WEB-player den 1. de-
cember 2021 og indgået en ny rettighedsaftale 
med Copydan samtidig med, at en aftale med 
TV 2 om TV 2 Play med rabat blev indgået. Ret-
tighedskrav fra TV 2 har dog bevirket, at med-
lemmer som ønsker TV 2 Play med rabat en-
ten skal have Grundpakken + Temapakken TV 2 
Pakken, Mellempakken + Vælg selv kanalen TV 
2 Sport X eller Fuldpakken.

REFERAT AF GLENTENS GENERALFORSAMLING 2022
Den 3. marts 2022, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. 
Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark, NEPTUN i Odense.

GIGA-projektet er en udvidelse af kapaciteten i 
internettet og Coronapandemien har været år-
sagen til, at vi er cirka et halvt år forsinket ude 
i marken. Mette Bækgaard viste en oversigt 
over, hvor langt vi er nået med GIGA-projektet.

GIGA-PROJEKTET  
BESTÅR AF 7 DELPROJEKTER: 

1. Forundersøgelser, gravning og montering. 

2. Udvidelse af kapaciteten fra 862 til 1.218 Mhz. 

3. Opgradering af hovedstationen  
(er vi forud med). 

4. Udskiftning af forstærkere og noder. 

5. Standere, kabler og udflytning af fordelings-
punkter. 

6. Digital anlægsdokumentation

7. Udskiftning af modems 

Internethastighederne er fordoblet og endda 
tredoblet. Bestyrelsen forventer prisfald på in-
ternetprisen per måned så 200 Mbit kommer til 
at koste kr. 199,00 og 1.000 Mbit kr. 249,00.

Internethastigheden på 100 Mbit fortsætter 
med at koste kr. 139,00. Ved Internet Only skal 
der tillægges 46,00 i kontingent per måned. 

Mette Bækgaard bekræftede, at Glentens 
medlemmer kan få garanterede hastigheder i 
modsætning til nogle andre internetudbydere, 
der opererer med ”op-til-hastigheder”. Med 
”op-til-hastigheder” får man måske den hastig-
hed man betaler for, og måske ikke. Hos Glen-
ten får man garanteret den hastighed man beta-
ler for, hverken mere eller mindre.

Der rulles fiber ud i Odense lige nu, men det har 
ikke berørt Glentens tilgang af internet med-
lemmer. 

Der bliver snakket meget om Hybrid-fibernet 
og det er faktisk det Glenten er, altså både fi-
ber-kabler og coax-kabler. Der blev vist en 
tegning over de 117 noder (fordelingspunkter) i 
Glentens net, og den viste, at fra noden ud til 
aftagepunktet er det coax kabler og fra noden til 
hovedstationen er det fiber. 

Mette Bækgaard oplyste, at pakkesammen-
sætningen bliver den samme. Grundpakken 
kommer til at koste kr. 139/md. Mellempakken 
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kr. 449/md og Fulpakken kr. 639/md. MTV00 vil 
blive en del af Fuldpakken. Der blev den 3. fe-
bruar 2022 meddelt et nyt udspil til en ny me-
dieaftale af kulturministeren hvilket bevirker, at 
der skal lægges moms på Copydan per 1. ja-
nuar 2023. Der er tale om implementering af et 
EU-direktiv. Det vil derfor give en prisstigning på 
Grundpakken med ca. kr. 13,25. Mellempakken 
stiger med ca. kr. 14,60 og Fuldpakken stiger 
med kr. 16,60 per måned, hvis EU-direktivet im-
plementeres i Danmark. 

Mette Bækgaard oplyste også, at Glentens 
kontorbygning trængte til nyt tag og efter gen-
nemgang af 3 indhentet tilbud fra fynske tagen-
treprenører, blev det mest fordelagtige accepte-
ret og arbejdet blev udført i efteråret 2021.

Mette Bækgaard fortsatte med at fortælle om 
en langsigtet vedligeholdelsesplan for anlægget. 

Glenten er nu herre i eget hus og ejer anlægget 
og står for selv at opdatere og i fremtiden ser 
det ud til, at de store og tunge projekter er for-
gangstid. Slutteligt oplyste Mette Bækgaard, 
at en undersøgelse fra Index Danmark/Gallup 
viser, at streaming stiger i forhold til flow-tv. 

Det er både de unge og ældre, der har glæde af 
at se tv, når det passer dem.

Kurt Henriksen, mente, at det stadig er gamle 
kobberkabler i det område, som han bor i og 
ville vide, om man selv lægger fiber eller man 
skal skifte til NEF, da de har lagt fiber ned i om-
rådet. Hertil svarede Lars J. Knudsen, at Glen-
ten bruger sin egen infrastruktur. Glenten bruger 
ikke fiber, som ejes af andre.

2. 
FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGN-
SKAB TIL GODKENDELSE.
Lars Mott, kasserer aflagde det reviderede 
regnskab for 2021. 

Regnskabet blev godkendt. 

3. 
FORSLAG.

3A. 
BESTYRELSEN FREMLAGDE FORSLAG TIL 
PROGRAMFLADE 2022-2023.
Formand Mette Bækgaard gjorde rede for 
programfladen 2022-2023 som med undtagel-
se af en enkelt ny kanal er uændrede. Forslaget 
blev vedtaget.

3B. 
BESTYRELSEN FREMLAGDE FORSLAG TIL 
VEDTÆGTSÆNDRING.
Peter Topp Jensen fremlagde på bestyrelsens 
vegne forslag til vedtægtsændring. Forslaget 
går ud på at en kandidat skal anmelde sin an-
komst 14 dage før en generalforsamling. Dette 
blev begrundet med, at alle Glentens medlem-
mer dels bør vide, hvem der kandiderer, og dels 
hvilke kompetencer og erfaringer kandidaterne 
har. Herefter kan man beslutte sig for, om man 
vil deltage i generalforsamlingen, eller ej. Det har 
været oppe og vende på 2 repræsentantskabs-
møder i Glenten, hvor der var en god debat om-
kring emnet. Blandt andet at det ville være mu-
ligt for repræsentantskabet at drøfte eventuelle 
kandidatemner. 

Ændringen vil træde i kraft fra næste generalfor-
samling 2023. 

Peter Pætau syntes, at ideen er god, men at 
man skal overveje at kandidater, som ønsker at 
stille op, skal fortælle lidt om dem selv og det-
te skal lægges ind på Glentens hjemmeside og 
eventuelt sendes på mail ud til alle Glentens 
medlemmer, som har opgivet mailadresse.

Hertil svarede Mette Bækgaard, at det vil bli-
ve annonceret på hjemmesiden hvortil Lars J. 
Knudsen svarede, at som det er i dag, bliver 
der udsendt en foreløbig dagsorden og når ind-
sendelsesfristen er slut, bliver der udsendt en 
endelig dagsorden, hvor tanken er, at der på 
den vil blive lavet en side, hvor formandskandi-
dater kan få mulighed for at præsentere sig selv 
i et profilskema.

Finn Risum syntes, at det er en meget dår-
lig ide, at der skal opstilles en formand 14 
dage før og mener, at repræsentantskabet 
skal have mulighed for at blive informeret om 
kandidaterne, så de kan vejlede bestyrelsen.  

Han mener, at det bedste vil være at formands-
kandidaten bliver diskuteret på den kommende 
generalforsamling. 

Kia Christensen bakker op omkring forslaget 
og syntes at det samme skal gælde for kasse-
reren, da selve valget sker på generalforsamlin-
gen. Peter Topp Jensen indskød, at repræ-
sentantskabet er et rådgivende organ. 

Finn Risum holdt fast i, at det ikke er repræ-
sentantskabet som skal bestemme, men at de 
godt kan drøfte emnerne og så bliver selve val-
get foretaget på generalforsamlingen. 
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Bernt Freiberg, Tune kabelnet kunne godt se 
problematikken og nævnte, at det er tidsfristen, 
som er den afgørende faktor. Han foreslog, at 
det skal være 30 dage før en kommende gene-
ralforsamling, at man kan stille op til posten som 
formand. Erik Berthelsen ønskede, at repræ-
sentantskabet skal have en chance for at læse 
om kandidaterne inden, så repræsentantska-
bet kan vejlede bestyrelsen. Han syntes også, 
at indsendelsesfristen skal være 30 dage inden 
generalforsamlingen. 

Palle Andersen følte sig provokeret, for han 
mener ikke at repræsentantskabet bliver sat ud 
af spillet. Repræsentantskabet er rådgivere for 
bestyrelsen. Mette Bækgaard sagde, at det er 
vigtigt at få repræsentantskabet med.

Peter Topp Jensen mente, at man skal lytte til 
forsamlingen og ændre til 30 dage i stedet for 
14 dage før generalforsamlingen og oplyste, at 
forslaget til vedtægtsændring alligevel først ville 
få virkning ved næste formandsvalg i 2024. Be-
styrelsen trak forslaget, så der kunne ske yderli-
gere drøftelser af det.

4. 
BEHANDLING AF BUDGET OG FASTSÆT-
TELSE AF KONTINGENT.
Lars Mott, kasserer gennemgik budget 2022.  

Fastsættelse af kontingent med uændret pris på 
kr. 550 per år blev vedtaget.

5. 
VALG.

5A. 
VALG AF FORMAND.
Mette Bækgaard ønskede genvalg og blev 
genvalgt uden modkandidater.

5B. 
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
Thomas Szücs og Anni Rasmussen ønskede 
begge genvalg og de blev begge genvalgt uden 
modkandidater.

5C. 
VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER.
Steen Nicolaisen ønskede genvalg og blev 
valgt. 
Niels Gertsen foreslog Palle Andersen som 
suppleant. Palle Andersen er repræsentant-
skabsmedlem for Seden område 4 og blev valgt. 

Der var ingen andre, der ønskede at kandidere.

Det skulle herefter ved afstemning afgøres, 
hvem der skulle være 1. suppleant og hvem der 
skulle være 2. suppleant. 

1. suppleant blev 
Palle Andersen med 32 stemmer

2. suppleant blev 
Steen Nicolaisen med 21 stemmer

5D. 
VALG AF REVISORER.
Intern revisor Niels Gertsen var på valg og øn-
skede genvalg og blev genvalgt uden modkan-
didater.

PwC blev genvalgt som eksterne revisorer.

5E. 
VALG AF REVISORSUPPLEANTER. 
Karl-Erik Christiansen modtog genvalg og 
blev valgt.

Der er fortsat 1 vakant revisorsuppleantpost.

6. 
EVENTUELT.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet 
eventuelt, og at intet kan vedtages.

Peter Pætau oplyste, at der engang var en, der 
klagede over de poser, man hele tiden får. Han 
foreslog, at hvis man har for mange, så gå over 
til naboen og giv ham/hende den. 

Det er god reklame for Glenten og han mindede 
også om, at hvis man ser nogle grave i deres 
område, så send en besked om det til Glenten.

Formand Mette Bækgaard takkede for valget 
og generalforsamlingen for god ro og orden og 
takkede dirigenten for hans måde at håndtere 
generalforsamlingen på. 

Slutteligt var der sandwich til de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20:05

Som dirigent:

Sign.
Henrik Benjaminsen

Som referent:

Sign.
Pia Kolle
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KONKURRENCE 
DELTAG I VORES KONKURRENCE – OG VIND ET GAVEKORT TIL RESTAURANT KOK & VIN.
  
- VIND 2 X TRE-RETTERS ”TAVLEMENU” MED VINE 
  (VÆRDI 1.200,00 KR.) TIL KOK & VIN

SÅDAN DELTAGER DU:
• Kommentér konkurrenceopslaget på Facebook (eller send til marketing@glenten.dk, 

hvis du IKKE har en Facebookprofil) med det svar, som du mener, er rigtigt. 

Vi elsker at forkæle vores medlemmer, og derfor skal I selvfølgelig ikke snydes for en konkurrence. Denne 
her gang kan du som medlem se frem til en virkelig god og smagfuld oplevelse, hvis du vinder konkurrencen. 

Du kan, hvis du deltager i konkurrencen og svarer rigtigt på nedenstående spørgsmål, måske være den 
heldige vinder af 2 x tre-retters ”tavlemenu” med vine til restaurant Kok & Vin i Odense.
For at deltage i konkurrencen, skal du svare rigtig på:

HVOR MANGE INTERNETHASTIGHEDER TILBYDER GLENTEN? 

Svaret skal du skrive til det Facebookopslag, som er offentliggjort den 25. marts 2022 kl. 8.00. 

Hvis du ikke har en facebookprofil, kan du sende svaret til mailen marketing@glenten.dk. Begge måder er 
gyldige, dog opfordrer vi til, at du deltager via Facebook, hvis du har mulighed for det. 
Alle medlemmer, som svarer rigtigt, har mulighed for at deltage i lodtrækningen om præmien.  
 
Der bliver trukket lod blandt alle, der deltager, den 8. april 2022, og vinderen får direkte besked.  

Held og lykke


