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FORBEHOLD FOR TRYKFEJL TAGES.
REDAKTIONEN ER SLUTTET 02 10 20

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

GLENTEN: 66 14 41 77
ADMINISTRATION – TAST 1

TEKNIK / SUPPORT – TAST 2

Henvendelse vedrørende Glentens produkter
og regningsspørgsmål.

Tekniske spørgsmål, fejlmelding
og internetsupport.

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

TELEFONISK HENVENDELSE:
Mandag til onsdag 		
Torsdag 			
Fredag 			

10:00 - 14:00
12:00 - 16:00
10:00 - 12:00

PERSONLIG HENVENDELSE: (GLENTEN, VAGTELVEJ 1-3, 5000 ODENSE C)
Mandag til onsdag 		
Torsdag 			
Fredag 			

10:00 - 14:00
10:00 - 17:00
10:00 - 12:00

TEKNIK / SUPPORT:
Mandag til fredag 		
Lørdag, søn-og helligdage

10:00 - 16:00 + 17:00 - 20:00
10:00 - 14:00

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

16:00 - 22:00
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

ADMINISTRATIONEN HOLDER LUKKET:
Administrationen holder lukket fra og med den 24.12.2020 til og med den 03.01.2021
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HØJHASTIGHEDSBREDBÅND PÅ KOBBER (COAX)
Af direktør Lars J. Knudsen, Glenten
mer kom til at betale en merpris på kr. 3,2 mio.
over en 5-årig periode, i forhold til de samme
ydelser/produkter fra Glenten i den samme
5-årige periode.

Luften er tyk af gyldne løfter om 1.000 Mbit bredbånd. Alle har krav på hurtigt og stabilt bredbånd, lyder det. Det er alle enige om.
Med brancheorganisationen Dansk Energi
som spydspids, sætter fiberselskaberne
(og nu også TDC) lighedstegn mellem fiber
og hurtigt bredbånd.
Men er det hele sandheden? Hvad er fakta?
Og er der fup med i markedsføringen, som har
til formål at markedsføre en bestemt brebåndsteknologi? Og er der i det hele taget behov for
en 1.000 Mbit bredbåndsforbindelse?

HVEM HAR BRUG FOR 1.000 MBIT?
Det korte svar er: Ingen. Når man taler om
bredbånd, så er der typisk to ting, der er interessante: Hvor meget og hvor hurtigt.
Hvor meget data man kan hente, er ofte interessant i forbindelse med data på mobiltelefonen, hvor man betaler for dataforbruget. Hos
Glenten kan du hente og sende lige så meget
data, som du har lyst til.

DER ER IKKE NOGET, DER ER GRATIS
I Odense rulles der fiber ud som aldrig før,
og der lokkes med ”gratis” tilslutning.
Men tjek prisen nøje. Ikke bare for 1 år, men
de næste 3 - 5 år eller mere. Intet er gratis, og selvom installationen nu tilbydes gratis,
skal investeringen på kr. 15-20.000 (eller mere)
betales tilbage til investorerne. Ethvert selskab
skal hente sine penge hjem igen. Og ethvert
selskab, også et andelsejet fiberselskab, skal
skaffe et overskud til sine aktionærer og ejere.
Så derfor:
INTET ER GRATIS I DEN VERDEN, VI LEVER I.

Hvor hurtigt man kan hente en bestemt mængde data, er lidt mindre interessant. Hvor hurtigt
skal man kunne hente 1.000 Mbit/s? Eller er
50, 100 og 300 Mbit/s – som er de hastigheder,
Glenten udbyder i dag, i virkeligheden rigeligt?
Den hastighed, som du har brug for at hente
data med, er summen af alle de enheder, der på
et givent tidspunkt henter data. Streames Netflix på TV’et og downloades der en fil på en PC
samtidig, er det de to enheders samlede hastighed, der skal leveres fra Glenten.

Glenten har foretaget en økonomisk beregning for en antenneforening, der fik et ”godt
tilbud” på fiberudlægning til medlemmerne fra
et lokalt elselskab. Resultatet af beregningerne
blev, at antenneforeningens ca. 800 medlem-

For langt, langt de fleste medlemmer er 50 eller
100 Mbit/s derfor mere end rigeligt.

HER ER EKSEMPLER PÅ HVOR MEGET DATA, DER
RENT FAKTISK BRUGES:

▪
▪
▪
▪
▪

Streaming af DR/TV2 i høj opløsning (HD): 8
Se film på Netflix i høj opløsning (HD):
5
Se YouTube:
6
Spille onlinespil:
5
Høre musik (f.eks. fra Spotify):
0,5

Så selvom børnene i familien ser YouTube,
samtidig med at de spiller på nettet, imens de
voksne ser en film på Netflix, så er der rigtig
langt op til de 50, 100 eller 300 Mbit/s, som
Glenten tilbyder.

Mbit/s
Mbit/s
Mbit/s
Mbit/s
Mbit/s

Indhold fra en hjemmeside hentes så hurtigt,
som det kan. Ofte er det ejeren af hjemmesiden, der sætter en øvre grænse for, hvor hurtigt det kan hentes.
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Artikel af
Lars Knudsen
Direktør
Administrativ leder:
Er båndet ved at blive
for bredt?

COAX KABLER CONTRA FIBER
– GLENTEN OPGRADERER TIL GIGANET.

Det afgørende er hvilken teknologi, der placeres
i enderne af de to typer kabler.

I dag kan coax-kabler levere lige så
hurtigt internet som på fiber.

Nogle steder kan et fiberselskab kun levere
90 Mbit bredbånd på fiber, og det er fordi, der er
forældet teknologi i enderne af fiberkablet.

Op til 1.000 Mbit/s. Langt de fleste husstande
i Danmark er allerede dækket af et net af coax
kabler. Dette gælder alle de ca. 2,2 mio. eller
godt 80 % af alle husstande, som allerede
har kabel-tv.

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.

El-selskaberne har brugt milliarder af el-kundernes penge på at grave fiberkabler ned i jorden. Og selv om det giver mulighed for hurtige internethastigheder, så er folk ret ligeglade.
Bare de får bredbånd med den hastighed, der
betales for.
Og rent teknisk er det ikke afgørende, om det er
coax kabler eller fiber, der graves ned i jorden.

Lige nu opgraderer Glenten til GIGANET, og når
denne opgradering er afsluttet, kan Glenten
også levere de bredbåndshastigheder, medlemmerne efterspørger - helt op til 1.000 Mbit/s.

”Rent teknisk, er det ikke afgørende, om det er coax kabler eller
fiber, der leverer en høj bredbåndshastighed.
Det afgørende for en høj bredbåndshastighed er
teknologien, der placeres i enderne af de to typer kabler.”
Lars J. Knudsen, Glenten

FAKTABOKS – COAX

FAKTABOKS – FIBER

Et COAX er et kabel, som ofte bliver brugt af
udbydere 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 kablet 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
overføre data uden forstyrrelser.

Fiber er en anden betegnelse for lysleder-kabel.
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.
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NYT STORDRAMA OM FORHOLDET MELLEM
NORSK PRINSESSE OG PRÆSIDENT ROOSEVELT

Historiske rygter har i snart 80 år svirret om forholdet mellem den norske kronprinsesse Märtha
og den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt under Anden Verdenskrig. Var det et politisk motiveret forhold, som udviklede sig til et dybt
og fortroligt venskab eller en romantisk relation?

den danske kongefamilie, så den norske ingen
anden udvej end at flygte. Og det er hele omdrejningspunktet for NRK’s nye dramasatsning.
Da tyskerne kommer, må den norske kongefamilie handle hurtigt. Kronprins Olav søger mod
de allierede i Storbritannien, hvorfra han bedst
muligt kan tjene sit land under besættelsen.
Familiens veje skilles, da Kronprinsesse Märtha
modtager en invitation fra selveste Franklin D.
Roosevelt, præsidenten af De Forenede Stater.
Märtha takker ja og drager sammen med parrets
tre børn på en rejse mod mulighedernes land,
indtil det igen er sikkert for dem at vende hjem.

EN AF DE STØRSTE SKANDINAVISKE
SERIER KRYDSER ATLANTEN
NRK’s nye satsning, dramaserien ’Atlantic Crossing’, forsøger med en stjernespækket rollebesætning at fortælle historien om de to stærke
mennesker, der fra hver sin position var med til
at påvirke krigens udfald for Norge.
Serien er en af de største skandinaviske produktioner med hovedrolleindehavere fra begge
sider af Atlanten. Du kan glæde dig til at se Sofia
Helin, der herhjemme er bedst kendt for sin
stærke præstation som Saga Nóren i ’Broen’, i
hovedrollen som kronprinsesse Märtha og Kyle
Maclachlan, kendt som den legendariske agent
Cooper i serien ’Twin Peaks’, i rollen som Franklin D. Roosevelt.

EN POLITISK VÆKKELSE
I serien, såvel som i virkeligheden, vender Kronprinsesse Märtha og børnene først hjem fem år
senere, da krigen er slut. Men krigsårene viser
sig at blive alt andet end en langvarig ventetid
for den norske kronprinsesse. Igennem årene udvikler hun et nært venskab til præsident
Roosevelt. Deres venskab bliver døren ind til et
helt nyt politisk liv for kronprinsessen, og hendes
mulighed for at skabe reel indflydelse opstår. For
selvom hun befinder sig på tværs af Atlanten,
kæmper hun, ligesom sin mand, for at give sit
norske hjemland de bedste overlevelsesmuligheder. Men magt og indflydelse kommer sjældent
uden en pris.
På den måde slutter ’Atlantic Crossing’ sig til
den særlige række af krigsfortællinger set fra en
kvindes perspektiv.

DET STARTEDE MED
TYSKERNES BESÆTTELSE
Den 9. april 1940 blev en skæbnesvanger dag.
Ikke kun for danskerne, men også for vores
norske nabofolk. De tyske tropper bevægede
sig hastigt nordpå, og det stod pludselig klart, at
invasionen af Danmark og Norge var uundgåelig.
Det var blot et spørgsmål om tid. Til forskel for
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”Kronprinsesse Märtha var privilegeret, men hun
var samtidig en flygtning og alene om ansvaret
for tre små børn. Rejsen gav hende en ny rolle
og en ny indsigt, og det blev hendes politiske
vækkelse. Der er ikke fortalt mange historier om
kvinder under Anden Verdenskrig, men nu fortæller vi én af dem,” udtaler projektredaktør Tone
Rønning til NRK.
NORSKE HISTORIER
I INTERNATIONALT FARVAND
Det er nabolandskanalen NRK, der står bag
”Atlantic Crossing”. Den kommer i kølvandet på
en anden norsk serie ved navn ”Kampen om det
tunge vand”, der også tager landets egen krigshistorie under kærlig behandling. Fortællinger fra
Anden Verdenskrig har aldrig været en mangelvare på film og tv, og det er forståeligt. Historiske
krige har alle dage givet stof til medrivende fortællinger om mennesker på kanten af livet. Men
krigsdramaer fortalt af vores egne norske naboer
ankommer alligevel med større mellemrum til det
danske publikum.

På rollelisten ses udover Sofia Helin og Kyle
Maclachlan i hovedrollerne, Tobias Santelmann
i rollen som Prins Olav og Søren Pilmark i rollen
som Kong Haakon.
Glæd dig til at se med, når ’Atlantic Crossing’
bliver vist på NRK til efteråret.
Følg med på nabolandskanalerne.dk

NABOLANDSKANALERNE
En fælles betegnelse for vores
nabolandes største public
service-kanaler.

NABOLANDSKANALERNE.DK
På nabolandskanalerne.dk får du en online tv-guide, der
viser sendefladen for NabolandsKanalerne en uge frem.
Her kan du få et overblik over alle de norske, svenske
og tyske programmer, der har danske undertekster.

PROGRAMMER MED DANSKE UNDERTEKSTER
Glentens medlemmer har danske undertekster på udvalgte programmer på fem forskellige nabolandskanaler:
SVT1, SVT2, NRK1, ARD og ZDF. De fem kanaler indgår i
Glentens tre tv-pakker.

Fotokreditering:
Atlantic
Crossing/NRK

HISTORIE OM GLENTEN FRA DE GAMLE DAGE

UDKLIP FRA ”1983-1985”
Af Niels Gertsen, intern revisor i Glenten.

BESTYRELSEN I SENG
MED FYENS STIFTSTIDENDE
Jeg husker det stadig. I april 1984 var medlemmer af Glentevejs Antennelaug, repræsentantskabet, inviteret til et møde i et lokale ved
højhusene på Jens Juelsvej. Avisen, Fyens Stiftstidende, fortalte om, hvilke lyksaligheder de
kunne tilbyde antenneanlæggets medlemmer.
For 120 kroner om året ville de kunne modtage 2-3 timers lokale nyheder om ugen. Avisen
havde sammen med Fyns Amts Avis dannet selskabet Fyns Kabel-TV A/S, som ville producere.
Antennelaugets bestyrelse anbefalede forslaget, som den ville fremlægge for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling i maj
måned 1984.

Odense almennyttige Boligselskab”. Og hvorfor mon han gjorde det? Ja, svaret fik vi ved en
senere generalforsamling. Dengang kunne man
nemlig stemme ved fuldmagt.
Stiftens og Aktuelts (det var dengang, vi havde
Stiften, Tidende og Aktuelt) beskrivelse af generalforsamlingen var naturligvis ikke helt ens.
Ifølge Aktuelt stemte 800 imod og en halv snes
medlemmer for og ”dermed gik dagbladene glip
af ca. halvanden million kroner”. Avisen funderede også over, hvorfor medlemmerne så kraftigt var imod. Der var selvfølgelig det med de
120 kroner, men – ”for det andet var politisk og
fagligt aktive kredse i byen bekymret over, at et
lokalt borgerligt monopoldagblad eventuelt også
skulle få monopol på lokale TV-nyheder”.

JEG BLEV GODT SUR
Jeg skulle være en slags prøveklud. Kameraet
rettedes mod mig, og journalisten stillede spørgsmål, som jeg så prøvede at svare på. En lille demonstration af, hvordan avisen ville arbejde. Slut.
Nå, nej, for søren, de havde glemt at optage
det, en lille teknisk fejl, ville jeg venligst sætte
mig igen, så de kunne prøve igen. Jeg blev godt
sur og fornærmet, hvad bildte de sig ind. Ja, jeg
syntes, avisen var uforskammet.

SOCIALDEMOKRATISK KUP?
En borger, Lis Noer Holmberg (senere byrådsmedlem), som jeg i øvrigt havde meget respekt
for, skrev i Stiften den 26. maj 1984 om generalforsamlingen, at den var en stor paradeforstilling, og ”Det var tydeligt arrangeret og lugtede langt væk af et socialdemokratisk kup”. Hun
havde kun lidt ret. Jeg var dengang medlem af
Socialdemokratiet, og vi var da nogle socialdemokrater i den gruppe, der besluttede, at nu kunne det være nok med flere udgifter til tv. Det var
jo fattigfirserne. Men vi var da mange forskellige,
der kunne samles om at stoppe bestyrelsen.

Jeg og andre mente, dette forsøg på at pådutte
medlemmerne en ekstra udgift måtte bremses,
og det kunne passende ske på den ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 1984. Så
det var med at få informeret medlemmerne og få
dem til at deltage i generalforsamlingen og nedstemme bestyrelsens forslag. Projektet lykkedes.

Vi fortsatte da også samarbejdet med henblik
på årets ordinære generalforsamling den 31. oktober 1984. En tidligere generalforsamling havde
besluttet, at bestyrelsen nu skulle vælges ved
listevalg. Noget besynderligt noget, synes jeg,
men en generalforsamling havde jo vedtaget
det. Så vi foreslog en ny bestyrelse bestående
af: Søren Skaarup, Niels Gertsen, Preben Elbæk
Pedersen, Leif Eriksen og Kjeld Iversen. Jeg kan
se i Stiften den 17. oktober 1984, at vi mente, at
bestyrelsen slet ikke hørte efter medlemmerne,
og vi ville fastfryse kontingenter på 250 kroner
eller nedsætte det. Jeg er citeret for følgende:
”Bestyrelsen tror åbenbart, folk vil betale, hvad
det skal være, for at se TV. Det er vores opfattelse, at medlemmerne mener, guld kan købes for
dyrt, og at de slet ikke er interesserede i at se
mere fjernsyn”. Denne vurdering dengang var
måske rigtig, men i dag?
Nå, men bestyrelsen havde selvfølgelig også en

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. MAJ 1984
Generalforsamlingen blev et tilløbsstykke. Den
fandt sted i Risingskolens festsal. Der var 800
-1000 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Generalforsamlingens start måtte udskydes en
halv time. Da formanden gik på talerstolen, lød
råbet: ”Afstemning!” Dirigenten foretog en vejledende afstemning, og den viste klart medlemmernes holdning.
Fyens Stiftstidendes reporter noterede en lille hændelse: ”Ophidselsen nåede tumultariske
højder, da bestyrelsesmedlem Kim Bundtofte ønskede mødet afbrudt i fem minutter for at
kunne tale med fremmødte repræsentanter for
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ster og formand for Fyns Almennyttige Boligselskab, om direktørens udemokratiske fremfærd.
Jeg kunne lige så godt have stukket tungen ud
ad vinduet. Jeg er citeret for følgende i Stiften;
”Boligselskabet har sendt fuldmagter rundt til afdelingsbestyrelserne, som så går rundt til medlemmerne og spørger, om de kommer til generalforsamlingen eller ej. Hvis svaret er nej, beder
de om en fuldmagt, som de har med i baglommen. Der er tilmed tale om en blankofuldmagt,
som selskabet kan udfylde, som det har lyst
til. Jeg mener, Fyns almennytige Boligselskab,
hvis opgave er at bygge og administrere boliger, blander sig i noget, det ikke skulle, og narrer
sine medlemmer. De metoder, der anvendes, er
en hån mod alle, siger Niels Gertsen”. Direktøren prøvede at trække i land, da avisen spurgte ham om, hvad han havde gang i. Han havde
dummet sig lodret, sagde han. Det var slet ikke
ham, der havde fundet på det med fuldmagter.
Nej, der var sket det, at afdelingsbestyrelserne
selv havde fået ideen med fuldmagter, men så –
jeg kan se ham med sved på panden slå ud med
armene og, ja, ja, ja, altså – der skete desværre
det, at opfordringen til indsamling blev skrevet
på selskabets brevpapir og ja, igen ud med armene – der kom til at stå ”på selskabets vegne”.
Men altså, det var jo ikke hans skyld. Han var jo
kun direktør.

liste, nemlig: Niels Jørgen Naundrup-Jensen, Kaj
O. Larsen, Carsten Albirk, Kim Bondtofte, Svend
Aage Kristensen og Torben Mariager. Den sendte beretning og regnskab samt fuldmagtskort
ud til alle medlemmerne!, ”så de er bedre orienteret op til generalforsamlingen”, oplyste Svend
Aage Kristensen, talsmand for bestyrelsen. En
lille detalje: Bestyrelsen ønskede et samarbejde med den private Odense Nærradio, som den
havde givet et tilskud på kr. 10.000. Og hvem var
leder af nærradioen? Torben Mariager. I øvrigt,
efter min mening, en fin fyr, som jeg kendte fra
min studietid.
DER VAR LUSK I DET
Men, der var noget lusk i det, også objektivt set.
Jeg citerer Aktuelt 27. oktober 1984: ”Oprørsgruppen, som stiller med en komplet alternativ
liste over bestyrelsesmedlemmer, er utryg ved
den nuværende ledelses politik, som man mener, går i retning af monopolisering arm i arm
med erhvervskredse i Odense og Stiftstidende.
Det peger også i retning af en sådan politik, når
Glentevejens Antennelaug på en meget speciel
facon og bag om ryggen på manden selv har
presset maskinarbejder Kaj O. Larsen, som har
været i ledelsen siden starten, helt ud og ønsker
at erstatte ham med lederen af Odense Nærradio, Torben Mariager. Forslaget om denne bestyrelsesændring er, efter hvad Aktuelt erfarer,
også bakket kraftigt op af lederen af Fyns Almennyttige Boligselskab, H. B. Heinike”. Kaj O.
Larsen kendte jeg særdeles godt fra den lokale
vælgerforenings bestyrelse (altså den socialdemokratiske), en god kammerat. Ja, sådan
sagde vi dengang.
BLANKOFULDMAGTER OG BOLIGSELSKABSDIREKTØREN
En artikel i Stiften den 31. oktober
1984 hjælper på min hukommelse.
Altså, samme dag, som generalforsamlingen skal finde sted på,
oplyser avisen følgende: Det er sådan, at medlemmerne kan stemme ved fuldmagt, således at hver
deltager kan have 5 fuldmagter
med. Men bestyrelsen kan have et
ubegrænset antal!
Direktøren for Fyns Almennyttige Boligselskab, Henrik Heinike, var meget
aktiv. Jeg ved ikke hvorfor. Han sørgede for, at afdelingsbestyrelserne i boligselskabets 4 afdelinger med ca. 3000 husstande
stemte dørklokker hos alle medlemmerne for at
samle fuldmagter ind til fordel for den siddende bestyrelse i antennelauget. Jeg skrev til min
partikammerat, Jens Peter Fisker, amtsborgme-
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han ”kraftigt har indskærpet selskabet, at man
ikke op til den ekstraordinære generalforsamling
i antennelauget fremstår som indsamler af fuldmagter blandt boligforeningens medlemmer”.
Og så lige afsluttende en lille uforskammethed:
”Det var meget uheldigt, hvad der skete sidste
gang op til den ordinære generalforsamling den
31. oktober, da det kunne se ud, som om boligforeningen stod bag indsamlingen”. Se ud som
om, ja, godmorgen - men selvfølgelig, han kunne jo ikke så godt sige andet, når han ikke ville
fyre direktøren.
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen bekendt med, at Kim Bondtofte trådte ud, og så
kom Kaj O. Larsen atter ind i bestyrelsen, da han
var blevet valgt som førstesuppleant. En lille rutsjetur, som han ikke havde fortjent.
Den ekstraordinære generalforsamling blev
indkaldt til den 21. februar 1985 i Fyns Forum
(nuværende Odense Congress Center). Der
ventedes mange medlemmer. Bytrafikken
var forberedt på indsættelse af ekstrabusser.
Bestyrelsen mente, der ikke skulle være valg af
bestyrelse på dagsordenen. Formanden, N. J.
Naundrup-Jensen, udtalte til Stiften 15. januar
1985, at den store udvandring fra generalforsamlingen den 31. oktober 1984 skyldtes vedtægterne alene. At han var usikker i koderne
fremgik af hans tilføjelse: ”Men hvis de også vil
have en ny bestyrelse på den ekstraordinære –
ja, så må vi jo lytte til medlemmerne”.

Endnu en ting. Afdelingsbestyrelserne havde
indsendt en tredje kandidatliste til generalforsamlingen. Den bestod af bestyrelsens kandidatliste samt et nyt medlem, Egil Nielsen fra boligselskabet. Hvad nu, tænkte bestyrelsen? På
denne liste var jo èt medlem for meget. Hvad
gør man så, når jorden synes at brænde under
sig? Jo, man sletter sit eget mangeårige bestyrelsesmedlem, Kaj O. Larsen. Ud med ham – og
ind med støtte fra boligselskabet og de mange
fuldmagter, som man nok har kendt til. Ja, sådan kan demokrati også være!
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
31. OKTOBER 1984
Nå, men der blev ordinær generalforsamling den
31. oktober 1984 i Risingskolens festsal. Der var
739 stemmeberettigede medlemmer. De skulle
begynde kl. 19:30, men først kl. 21:40 kunne man
komme i gang. Da var der ca. 30 medlemmer
tilbage, som kunne genvælge bestyrelsen med
962 stemmer mod 4 og 4 blanke. De øvrige havde forladt salen. Hvad var der sket?
Da formanden bad om forslag til dirigent, bad
jeg om ordet til forretningsordenen og fik det.
Jeg anklagede den for at have medvirket til indsamling af blankofuldmagter (der var 941 fuldmagtsstemmer til bestyrelsen), nogle indsamlet
efter fristens udløb, og nogle medlemmer i salen havde modtaget stemmeseddel, selv om de
tidligere havde afgivet fuldmagt. Jeg ville have
generalforsamlingen erklæret ugyldig. Men det
ville bestyrelsen og dirigenten, advokat Palle
Fick, selvfølgelig ikke. ”I to timer var der kø ved
talerstolen”, skrev Stiftens udsendte. Folk var
rasende. Vi var så kvikke, at vi opfordrede de
medlemmer, der udvandrede, til at underskrive
et krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, og ca. 400 skrev under.
Vi 5 kandidater på den såkaldte ”alternative liste” holdt godt sammen. Fra bestyrelsens side
blev der forsøgt at splitte os. To medlemmer af
listen modtog henvendelser fra bestyrelsen om
at kunne indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen
havde en idé om at kunne ride stormen af ved at
udvide den med 2 medlemmer fra alternativet,
hvorfor den havde følere hos de to, der ikke var
medlemmer af Socialdemokratiet.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 1985
Dagsordenen blev et kompromis med os såkaldte alternative:
Valg af dirigent
Drøftelse af GAL’s mediepolitik
Valg af bestyrelse (enkeltpersonsvalg!)
Eventuelt.
EN KLAR AFGØRELSE
Ved den ekstraordinære generalforsamling var
der ved afstemningen 819 gyldige stemmer.
Preben Elbek, alternativets formandskandidat, fik 685 stemmer, Niels Gertsen 583, Søren
Skaarup 544, Leif Eriksen 462 og Kjeld Iversen
471. Så det var en klar afgørelse. Fra den gamle
bestyrelse overlevede Kaj O. Larsen (193 stemmer) som andensuppleant til bestyrelsen. Den
tidligere formand, N. J. Naundrup-Jensen, fik
178 stemmer.
Fra starten var det nogenlunde klart, hvilken vej
vinden blæste. Et medlem, Poul Hvid, spurgte,
”hvor mange fuldmagter bestyrelsen havde i
lommen denne gang”, og dirigenten, konsulent
Carl Nielsen, oplyste, at der var 264.

AMTSBORGMESTEREN OG BOLIGSELSKABSFORMANDEN:
”DET KUNNE SE UD SOM OM”
Stiften kunne den 14. november 1984 fortælle, at amtsborgmester Jens Peter Fisker (Socialdemokratiet) i sin egenskab af formand for
boligselskabet havde udtalt sig. Han ville ikke
indkalde selskabets bestyrelse inden antennelaugets ekstraordinær generalforsamling, fordi
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NY BESTYRELSE
Så dermed sluttede denne kamp. Preben Elbek
blev formand, Søren Skaarup kasserer, Leif Eriksen formand for teknikudvalget, Kjeld Iversen
(jeg husker det ikke), og jeg blev sekretær. Det
blev et kæmpe arbejde for formanden og kassereren at holde foreningen kørende i starten, men
jeg mener at huske, at N. J. Naundrup-Jensen
var positiv og hjalp godt med i overgangen.
Efterfølgende var der nogle bataljer og uenigheder
i bestyrelsen, som vi har glemt – eller glemmer.
2006 – igen oprør
Efter nogle år kom N. J. Naundrup-Jensen igen
ind i bestyrelsen og blev igen formand, en post,
som han efter min mening klarede godt, men
der var noget rumlen omkring bestyrelsen og
Ole Eriksen, der stod for vedligeholdelse og udbygning af nettet, og i 2006 kom så det næste
oprør, der igen udskiftede bestyrelsen. Søren
Skaarup blev formand, og jeg, der denne gang
ikke deltog i oprøret, blev kritisk revisor.

Men i 80’erne begyndte private at drive (reklame)radiovirksomhed, og det var jo på en måde
godt nok, så blev der flere lyttemuligheder og
måske andre måder at se på virkeligheden og
beskrive den. En af de nye radioer var Odense
Nær Radio (Radio ONR).
ODENSE NÆR RADIO
Den afsatte bestyrelse i antennelauget havde købt en anpart i Odense Nær Radio for kr.
10.000. Det var vist ikke lovligt. Den største anpartshaver i radioen var Ole Eriksen med anparter for kr. 50.000. Antennelaugets sendemast
blev stillet til rådighed for radioen. Og lederen
af radioen skulle ind i bestyrelsen. Det var ikke
sært, at nogen syntes, der var et eller andet, der
var lidt mystisk i det hele. Det lugtede langt væk
– og ikke godt! Radioen gik ned, der blev talt om
svindel.
HVORDAN KAN JEG HUSKE ALT DET?
Det kan jeg heller ikke, ikke det hele. Men jeg
samlede dengang avisudklip og andet, som jeg
lagde i kælderen. Og så skulle der for flere år
siden ryddes ud, det sker engang imellem, og
jeg stod med alle de papirer og hvad så nu? Det
kender mange sikkert. Hvad skal ud? Nå, men
enden på det blev, at de kom ud, men på den
måde, at jeg lagde det hele i en pose og afleverede den til antennelaugets direktør. Og han
kunne huske, hvor posen var, da jeg spurgte efter den.

DET OFFENTLIGE CONTRA DET PRIVATE
Hvis jeg husker rigtigt, var der i 1980’erne uenighed om hvorledes og hvem, der skulle udlægge
tv- og radionet. Det offentlige, fx Fyns Kommunale Telefonselskab, eller private. Altså i sidste
ende, hvem der skulle kunne bestemme, hvad
seerne og lytterne kunne se og høre. Og mon
ikke den alternative liste bare var et dække for
telefonselskabet, sagde nogen. Der var jo kold
krig dengang før Murens fald og hvad der fulgte.
Der var også store planer om et offentligt hybridnet, som ikke blev til noget.

Og det kom der så foranstående ud af i anledning af dette 50 års jubilæum i Glentevejs Antennelaug.

Vor information dengang fik vi i det store og hele
via offentlige formidlere, Danmarks Radio. Radio Merkur var jo hurtigt blevet kvalt i 1960’erne.

HISTORIE OM GLENTEN FRA DE GAMLE DAGE
Af Flemming Rasmussen
”For mange år siden var jeg formand for Hjallese
Antenneforening. Foreningen startede i Torpegården, og bredte sig hurtigt i Hjallese. Vi havde
Siemens som service-firma! Det skabte meget uro
i foreningen, ballade på generalforsamling, med
nedstemning af beretning. Grund: TDC havde kig
på vores anlæg, og havde mobiliseret medarbejdere der boede i vores område, til uro.
Meget turbulent tid.

Det hele endte med at Hjallese blev optaget i
Glenten, og service af daværende Ole Eriksen.
God løsning, og TDC, med deres ufine metoder,
blev holdt ude. I de senere år er de dog kommet
ind i noget af Hjalleses gamle område, Jacob
Hansens vej, med YOUSEE”.
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ET UDVALG AF VORES MEDLEMSFORDELE
TV 2 PLAY – STREAMING TIL EN SKARP MEDLEMSPRIS
Har du Mellem- eller Fuldpakken, og vil du have serier, underholdning
og nyheder på alle dine skærme?
Så tøv ikke med at bestille TV 2 PLAY gennem Glenten.
Du kan nemlig få TV 2 PLAY – Favorit Pakke som medlemsfordel til
reduceret pris.
Du får 5 livekanaler fra TV 2 samt alle on demand-programmer,
film og serier uden reklamer til kun kr. 49,-/md.
(normalpris kr. 139,-/md.) Du sparer kr. 1.080,-/år.

Medlemspris
Kr.

49,- /md
Gælder for medlemmer
med Mellemeller Fuldpakken

Favorit Pakken, som vi tilbyder, er uden sportskanalerne.
Glenten kan derfor ikke tilbyde TV 2 PLAY med sportskanaler som medlemsfordel.
Du har via Favorit Pakken adgang til livekanalerne TV 2, TV 2 News, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie,
TV 2 Fri, samt alle on demand-programmer.
MED TV 2 PLAY – FAVORIT PAKKE FÅR DU BLANDT ANDET:
Pakken byder på underholdnings- og nyhedskanaler, som du kan se live. Du kan også gense gamle
kendinge såsom Landmand søger kærlighed, Rita, Badehotellet og meget andet on demand fra TV 2
PLAY’s arkiver. Du bestiller TV 2 PLAY ved at logge ind på Mit Glenten.

OBS! Hvis du har et TV 2 PLAY abonnement i forvejen, skal du opsige det først, for at få abonnement 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.
OBS! Ikke alle fjernsyn understøtter tjenesten – tjek her om dit gør:
https://play.tv2.dk/about/devices/

FRA

Kr.

19,- /md

IP TELEFONI
Ønsker du et
IP-fastnet abonnement?
Med Glentens internet, kan du nemt og billigt
abonnere på IP-fastnet telefoni. Du kan vælge
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
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TIL DIG
FAIRYTELL – BEGYND EVENTYRET

Kr.

39,- /md

Lad dine børn eller børnebørn fordybe sig i dette
eventyrlige og lærerige univers af lyd- og e-bøger
til børn i aldersgruppen 0-10 år. Der er over 700
bøger til rådighed, og de dækker både de gamle
klassikere, vi selv elskede som børn, men også
mange nye. Der venter dit barn eller barnebarn
små, skægge overraskelser. Dit barn kan følge
med i billedbøgerne, mens bogen bladrer selv og
læses højt af fantastiske fortællerstemmer.
Der er gratis oprettelse,
og du kan få Fairytell til kr. 39,-/md.
Bestillingen kan ske på vores hjemmeside:
https://www.glenten.dk/Fairytell-begynd-eventyret
eller du kan sende en mail til info@glentenodense.dk

WIFI PRO MESH - DET PERFEKTE NETVÆRK TIL DIT HJEM
Vil du have Wi-Fi der bare virker? Så har vi løsningen! Med Glenten Wi-Fi Pro Mesh får du en mere
robust, omfattende og hurtigere trådløs netværksforbindelse. Det er en simpel løsning, som passer
til de fleste lejligheder og huse op til 300 m2.

Startsæt

Kr. 1.225,-

Dækning, ydelse og tilslutning er vigtige elementer, når vi snakker Wi-Fi.
Kun en Wi-Fi Mesh løsning kan give dig den optimale balance mellem
disse tre elementer, så du undgår:
- Wi-Fi-døde områder
- Får perfekt videostreaming, uden buffering, i alle hjørner af hjemmet
- Sikrer, at dit netværk kan håndtere det stigende antal enheder, som
er tilsluttet dit Wi-Fi netværk, og på samme tid streame video.
Med Glenten Wi-Fi Pro Mesh kan du befinde dig i din have, uden at
hastigheden falder. Du får bl.a. også den bedste oplevelse med videoog live-tv-streaming over nettet i alle rum. 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. 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. 1.225,- (Vejledende udsalgspris kr. 2.199,-) Du kan
læse meget mere om Glenten Wi-Fi Pro Mesh på vores hjemmeside:
http://www.glenten.dk/Glenten-Wifi-Pro-Mesh.
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TAG DIN TV-PAKKE MED RUNDT I HELE DK OG EU

Den er god nok! Hvis du har en tv-pakke fra Glenten, så har du mulighed for at tage den med dig
og streame de tilgængelige kanaler fra din tv-pakke på mobil, tablet og computer, uden ekstra omkostning, i hele Danmark og EU.

forskellige enheder tilknyttet, f.eks. smartphone,
tablet og computer. Skal der ske ændring i de registrerede enheder, kan det nemt ændres på Mit
Glenten, eller ved at skrive til:
support@glentenodense.dk

Vores streamingtjeneste Gplay er gratis, og det
eneste det kræver, for at kunne bruge streamingtjenesten, er en internetforbindelse.

KAN JEG BRUGE GPLAY
PÅ MIT FJERNSYN?
Hvis du ønsker at se Gplay på dit fjernsyn, skal du
benytte en Chromecast, som kan købes i de fleste elektronikforretninger. Det koster kr. 12,-/md.
at have Chromecast aktiveret, og dette kan du
gøre på Mit Glenten.

Det kan være, du skal på ferie, i sommerhus, eller
blot er på farten, men stadig ønsker at følge med
i nyhederne eller se et af dine yndlingsprogrammer, som du bare ikke må gå glip af, så kan du
nemt og helt gratis aktivere Gplay.

SÅDAN AKTIVERER DU GPLAY:
Se side 19.

Gplay har en smart ”catch up” funktion, så du kan
gå op til 48 timer tilbage, hvis du skulle have misset et program. Du kan i husstanden have op til 5

37
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TAG UD OG GEM!
VÆLG SELV
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver CA modul og programkort. Engangspris for CA modul kr. 230,- og programkort kr. 130,-

Se større udgave på
https://www.glenten.dk/vaelg-selv

* Der tages forbehold for ændringer.* Gældende fra 1. april 2020.
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* Der tages forbehold for ændringer

Se større udgave på
https://www.glenten.dk/kanalplan

KANALOVERSIGT
Udvalg og priser på forrige side

GLENTEN VÆLG SELV KANALOVERSIGT
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GUIDE
DIGITAL SØGNING
SØGNING
SÅDAN SØGER
SÅDAN
SØGER DU
DU DINE
DINE DIGITALE
DIGITALE KANALER
KANALERFREM
FREM
Så nemt er det..
Så nemt er det..

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 )

PHILIPS:
PHILIPS:
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – GeninstalVælg
opsæt/Søg
kanaler,
Geninstaller, ok,
dansk, okefter
– netværk,
okok- –kabel,
indsæt
ler,
ok,
dansk,
ok
–
netværk,
ok
kabel,
indsæt
værdierne som beskrevet i toppen af siden.
–
værdierne
som beskrevet
af siden.
Start, ok. Kanalerne
søgesi toppen
og gemmes,
ok.–For
Start,
ok. Kanalerne
søges dine
og gemmes,
ok.til:
at undgå
at Phillips sletter
kanaler gå
For
at undgå
at Phillips sletter
dine kanaler
gå
Opsæt
> Kanalinstallation
> Automatisk
kanaltil:
Opsæt > Kanalinstallation
> Automatisk kaopdatering:
Vælg fra.
nalopdatering: Vælg fra.

LG:
LG:
Tryk menu.
Tryk
menu.
> Indstillinger
> Opsætning > Manuel-indstilling
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.
siden.
TIP!
TIP!
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal
Pixelerer
dit tv-billede, selvom
dit tv
signal
er ok? Chromecast
kan være
årsagen!
erPrøv
ok?helt
Chromecast
kan
være
årsagen!
at fjerne din Chromecast-enhed fra
Prøv
atprøv
fjerne
Chromecast-enhed
fra
tv'ethelt
eller
atdin
montere
Chromecast’en
tv’et eller prøv at montere Chromecast’en
med den medfølgende HDMI forlænger.
med den medfølgende HDMI forlænger.
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få
tv-billedet til at pixelere.
tv-billedet til at pixelere.

SAMSUNG:
SAMSUNG:
Samsung har operatørvalg, her vælger du
Samsung
har
operatørvalg,
her vælger
”Andre” og
indtaster
værdierne.
Du skal du
vælge
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal
hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring.
vælge hurtigscan. Menu- indstillinger AutoIndsæt værdierne som beskrevet i toppen af
lagring.Indsæt værdierne som beskrevet i
siden. af siden.
toppen
Ældre Samsung TV kan man være nødt til at
Ældre Samsung TV kan man være nødt til at
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”,
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”,
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stanhvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Standardkode for ændring af land er enten 1234
dardkode for ændring af land er enten 1234
eller 0000.
eller 0000.
SONY:
SONY:
Tryk menu.
Tryk menu.
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen >
digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital
Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Diprogramindstilling,
vælg vælg
aut. programindstilling.
gital
programindstilling,
aut. programind- >
Vil
du..
Ja
–
Kabel
tv
–
Hurtig
scanning
Frekvens,
stilling. > Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig –scanning
manuel:
434.000,
net
id:
manuel:
1
–
Start.
– Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel:
1 – Start.
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GUIDE
WEB-TV

SÅDAN AKTIVERES WEB-TV (GPLAY)
Web-Tv (Gplay) aktiveres via Mit Glenten på Glentens hjemmeside www.glenten.dk

1.

Har du glemt dit login, kan du trykke på ”glemt kode” og indtaste
mobilnummer eller e-mailadresse. Derefter modtager du et link til
nulstilling af adgangskode.

2. KLIK PÅ MENUEN GPLAY/WEB-TV
3.

Aktiver Web-Tv ved at klikke på: AKTIVER WEB-TV

GPLAY / WEB-TV
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT TV 2 WEB-TV ER BEGRÆNSET
TIL HJEMME ”HOME”.

MED ”HOME” MENES, AT DU KAN SE TV 2 WEB-TV, HVIS DU HAR
EN TV-PAKKE OG INTERNETFORBINDELSE HOS GLENTEN.
Det vil sige, at den enhed, du ser TV 2 Web-Tv på, SKAL være
koblet på Glenten’s internet.
Ønsker du at kunne tage hovedkanalen TV 2 med og se overalt,
kan du tilkøbe TV 2 OUT OF HOME.

TV 2 - RETTIGHEDER - TV 2 OUT OF HOME.
OBS!.. Forsøger du at se TV 2 Web-Tv via andre internetudbyderes netværk eller via mobilnetværk 3G eller 4G UDEN tilkøb
af TV 2 Out Of Home, vil du få en meddelelse om forbindelsesfejl: Server Response: 403 - og TV 2 kan derfor ikke afspilles.

Du har ikke aktiveret Web-Tv

4.
Afspilles på PC (Chrome Browser), Mobil og Tablet.
Hent Gplay appen i Google Play Butik eller Appstore.
Log ind med e-mailadresse og adgangskoden der modtages
på e-mail ved aktivering af Web-Tv.
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GUIDE
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
… Så nemt er det!

KAN MIT TV MODTAGE VÆLG SELV?
For at kunne modtage Glenten Vælg Selv kanaler på dit tv, skal tv´et have et CI slot, som
normalt findes enten på venstre eller højre side
af tv’et.

GLENTEN VÆLG SELV
Udover standardpakkerne som f.eks. Grundpakken 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
midtersiderne i medlemsbladet.

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

HVAD SKAL JEG BRUGE?
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver et CA modul
og programkort, som vist på billedet herunder.
Dette købes hos Glenten. Engangsbeløb for:
programkort kr. 130,- / CA modul kr. 230,-

Foto af tv
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 markeret med et $-tegn og starter fra kanalplads
100 og opefter.

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 programkort af kodningstype CONAX.

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
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GLENTEN INTERNET – STABILT, BILLIGT OG LOKALT
Står du og mangler en god internetforbindelse? Glenten har den fornøjelse at kunne
tilbyde en af Odenses billigste internetløsninger. Vi har flere forskellige hastigheder,
så vi sikrer, at vi kan tilbyde en løsning, som dækker netop dit behov.

HVILKEN INTERNETHASTIGHED
SKAL DU BRUGE?
Du kan vælge mellem vores tre hastigheder,
som er følgende:

300/30 Mbit til
100/20 Mbit til
50/10 Mbit til

GLENTEN LEVERER OG INSTALLERER
– SÅ ER DU ONLINE.
Vi sender en tekniker ud, som sørger for at
sætte 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.

Kr. 339,-/md.
Kr. 239,-/md.
Kr. 139,-/md.

Vores support har åbent på telefonen til
kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 10.00
til 14.00 i weekenden og helligdage.

Med vores tre hastigheder sørger vi for at
dække dit behov, så du og din familie får en
god online oplevelse.

VIL DU HAVE INTERNET
UDEN EN TV-PAKKE?
Det kan være, du er én af dem, som sjældent
ser tv, men bare gerne vil underholdes på diverse streamingtjenester? Til dig har vi også en
løsning. Vi tilbyder nemlig Internet Only – som
er internet uden tv.

Det kan være, I er flere i husstanden, som har
brug for at kunne være online og streame samtidig, eller måske er der behov for en god hastighed til at game online? Det kan også være, at du
har hjemmearbejdsplads, eller måske har du et
helt fjerde behov? I alle tilfælde ved vi, at du har
brug for en hurtig og stabil hastighed – og det er
her, vi glædeligt kan hjælpe dig.

Når der aftages Internet Only, opkræves der et
medlemskontingent til gældende dagspriser.

Du kan her:
https://www.glenten.dk/internet læse mere
om, hvilken hastighed du bør vælge, alt efter
hvilket behov du har. Er du i tvivl, om du vælger
den rigtige løsning, så bare rolig. Du kan nemlig
altid ændre din internethastighed, og det er helt
gratis. Hvis du gør det via selvbetjeningssiden
Mit Glenten, virker det med det samme, efter du
har genstartet dit modem.

Hvis dette lyder som løsningen for dig, og du i
dag modtager en tv-pakke fra Glenten, 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 og skifte et filter.
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OPTIMÉR DIT WI-FI OG HJEMMENETVÆRK
Det handler om at finde det optimale sted for placering af dit modem.

SKAL MAN BENYTTE
2,4 GHZ ELLER 5 GHZ?
Modemmet, du har fra Glenten, understøtter
både 2,4 GHz og 5 GHz. Hvis du bor i en etageejendom eller et tæt bebygget område, vil
man kunne risikere at blive forstyrret af andre
enheder i nærheden. Især 2,4 GHz kan ofte
opleves som værende langsom og ustabil, hvis
man bor i sådan et område.

Ønsker du at optimere dit Wi-Fi og hjemmenetværk for trådløs adgang? Hvor hurtigt skal det
gå? Hvor skal man placere sit modem? Hvilke
standarder understøtter dine enheder? Det er
vigtige spørgsmål, for de er med til at afgøre,
hvilke løsninger du kan bruge for at optimere dit
Wi-Fi og hjemmenetværk.
PLACERING AF MODEM / ROUTER
Det handler om at finde det optimale sted for
placering af dit modem. Det er altid bedst, hvis
modemmet kan placeres så centralt som muligt. Alternativt kan det placeres i nærheden af
det sted, du oftest bruger dit internet.
Placér aldrig dit modem i køkkenet! Modemmets trådløse signal forstyrres let af mange af
de genstande og materialer, der ofte er i køkkenet (metal, beton, mikrobølgeovn, m.m.).

På 2,4 GHz kører modemmet på såkaldte
kanaler, som modemmet udsender, og hvis
man slukker og tænder for sit modem, scanner
den kanalerne og låser sig fast på den bedste
kanal. Er der kraftige forstyrrelser fra andre
trådløse net, vil dette lille fix sandsynligvis kun
virke i en kort periode, da dine naboer formentlig vil gøre det samme.
Derfor er det klart at foretrække at benytte 5
GHz, hvis dine enheder understøtter dette. 5
GHz har dog en tendens til at have en lidt kortere rækkevidde og lavere gennemtrængningseffekt ved vægge og loftadskillelse end 2,4
GHz. Men man opnår langt højere hastigheder
og en generel mere stabil Wi-Fi forbindelse ved
brugen af 5 GHz.

Rigtig mange danskere vælger at placere modemmet ved gulvet, bag sofaen eller nederst
på en reol for at skjule det mest muligt. Selvom
det er helt forståeligt, at mange forsøger at
skjule deres modem, så er det langt fra en hensigtsmæssig placering. Sådanne placeringer
forringer nemlig det trådløse signal. Modemmet
fungerer bedst ved en høj placering, da det
trådløse signal sendes ud og ned.
Det er ikke sikkert, at dit Glenten modem har
en optimal placering, da montøren ofte installerer modemmet, hvor antennekablet kommer
ind i husstanden fra gaden.
• Tjek om placeringen af dit modem er
rigtigt. Modemmet skal stå frit, og den
ideelle placeringshøjde skal være ca. 1
meter over gulvet. Vigtigst er, at modemmet står frit med en central placering,
eller i det rum man oftest benytter Wi-Fi.
• Placér aldrig modemmet op ad radiatorer, mellem metalgenstande, i et skab
eller for tæt på andet elektronik. Dette
kan forstyrre modemmets signalstyrke.

Grøn markering: GOD PLACERING

• Det er altid en god idé, at have modemmet tæt på de steder du bruger internettet mest – f.eks. i stuen til streaming mv.

Rød markering: FORKERT PLACERING
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NY KONSTITUERET FORMAND I GLENTEN
Thomas Szücs blev konstitueret formand.

Thomas Szücs blev på et bestyrelsesmøde i
september 2020 konstitueret formand i Glenten.

mudvikler i den finansielle sektor, og med sin
uddannelsesmæssige baggrund inden for IT.

Han afløser nu tidligere formand Søren Skaarup,
der nedlagde sit formandshverv, som følge
af fraflytning fra Glentens forsyningsområde.
Thomas Szücs er konstitueret formand frem til
den ordinære generalforsamling den 25. februar
2021, hvor generalforsamlingen skal tage stilling
til formandskabet.

”Billigt, stabilt bredbånd og højt serviceniveau
skal gå hånd i hånd, og forsyningssikkerheden
er ret afgørende for om medlemmerne oplever,
om vi ”leverer varen”.
Jeg vil arbejde for, at Glenten kan opretholde
det lave prisniveau og det høje serviceniveau,
Glenten har. Hos Glenten bliver man aldrig nr.
35 i telefonkøen”, siger Thomas Szücs.

”Jeg er meget glad for, at jeg får mulighed for
at føre Glentens rejse videre.
Det er min forventning, at vi fortsætter i de retninger, som bestyrelsen allerede har udstukket.
Der sker en masse på bredbånds- og tv-fronten for tiden, og opmærksomheden på den er
tårnhøj. Udviklingen på både tv og bredbånd
giver os i øjeblikket en rigtig god mulighed for
at komme i dialog med relevante aktører i branchen til gavn for Glentens medlemmer”, siger
den ny konstituerede formand Thomas Szücs.
Den nyligt konstituerede formand for Glenten er
46 år og har været en del af Glentens bestyrelse siden 2008, hvor han tillige har været en fast
del af det tekniske udvalg.
Det er bl.a. dette udvalg, der sammen med
Glentens bestyrelse har udstukket rammerne for det kæmpe projekt, Glenten pt. er i fuld
gang med. Nemlig at opgradere Glentens anlæg til GIGANET, og det betyder højere bredbåndshastigheder for medlemmerne.
Tekniske forhold har altid været en del af Thomas Szücs hverdag, både i sit job som syste-

Thomas Szücs, konstitueret formand for Glenten

TV2 SÆTTER PRISEN OP I 2021
TV2 sætter prisen 5 % op i 2021 på TV2’s hovedkanal. Til dette prishop skal man lægge fortjenesten
hos en distributør, som traditionelt fordobler prishoppet. Så derfor må der desværre forventes en pakkeprisstigning i 2021 - igen som følge af prisstigninger fra rettighedshaverne.
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VIGTIGT KUN AT TILMELDE SIG ÉN BETALINGSFORM
Hos Glenten kan du, som medlem, tilmelde dig forskellige automatiske betalingsmetoder,
så du undgår faktureringsgebyr på kr. 50,-.

DU KAN VÆLGE ÉN AF FØLGENDE BETALINGSMULIGHEDER 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 kortbetaling
på Mit Glenten - dermed trækkes beløbet 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.

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.

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 selvbetjeningen Mit Glenten og tilmelder dig den
betalingsform, du foretrækker og afmelder de
andre, du eventuelt er tilmeldt.

BETALING PÅ
GLENTENS KONTOR

RETURNERING AF MODEM OG STRØMFORSYNING HELE DØGNET

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

I postkasserne på adressen:
Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C
HUSK AT VEDLÆGGE NAVN OG ADRESSE
Husk at modem og strømforsyning skal returneres
(på nogle modeller består strømforsyningen af 2 dele)

VIDSTE DU, AT DU, MOD ET
GEBYR, KAN FLYTTE DIT
ABONNEMENT MED, HVIS
DU FLYTTER TIL EN ANDEN
ADRESSE, HVOR GLENTEN
LEVERER SIGNAL?

VIDSTE DU AT…
Glentens bygninger på Vagtelvej er ombygget i 1937 efter en brand?
Tidligere var bygningerne en isgård ved navn ”Astrup Isoplag”, hvor der blev opbevaret is, der var
udsavet fra den nærliggende Astrup Mose.
Kilde: Skibhuskvarteret – fra landsogn til arbejderbydel. Anders W. Berthelsen
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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.

GLENTENS GENERALFORSAMLING 2021
SÆT X I KALDEREN

TORSDAG, D. 25. FEBRUAR 2021, KL. 19.00
ELEKTRONISK INDKALDELSE
Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen til generalforsamlingen
elektronisk, skal du blot tilmelde dig vores nyhedsbrev på
www.glenten.dk/nyhedsbrev.
GENERALFORSAMLING 2021
Generalforsamlingen vil som sædvanligt også blive annonceret
på www.glenten.dk, på infokanalen, i Fyens Stiftstidende
og i Ugeavisen Odense.

TV-PAKKEPRISER 2020
GRUNDPAKKE:
MELLEMPAKKE:
FULDPAKKE:

KR. 133,-/MD.
KR. 411,-/MD.
KR. 632,-/MD.
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Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

NEDTÆLLING TIL ÅRETS KANALAFSTEMNING FOR 2021
Det er snart tid til Glentens årlige kanalafstemning, hvor der skal stemmes om, hvad Glentens medlemmer ønsker sig for programfladen
i 2021.

Resultaterne fra kanalafstemningen bruges
til at give et praj om, hvilke ønsker Glentens
medlemmer har, så TV-pakker og Vælg Selv TV
kan sammensættes, så de matcher så mange
medlemmers ønsker som muligt.

DIN MENING ER VIGTIG FOR OS!
Afstemningen finder sted fra d. 2. november,
kl. 10.00 og slutter d. 16. november, kl. 10.00.

DELTAG OG VIND
Alle medlemmer, som deltager i kanalafstemningen, er med i lodtrækningen om et gavekort
til restaurant Kok og Vin på 2x3 retters ”Tavlemenu” med vine. (Værdi kr. 1.100,-)

Den er elektronisk og afvikles på Glentens
hjemmeside www.glenten.dk. Alle medlemmer
af Glenten kan deltage, og har du ikke mulighed for at komme på internettet for at afgive
din stemme, er du altid velkommen til at komme på Glentens kontor, hvor du får stillet en PC
til rådighed.

SKAL DU VÆRE MED PÅ
JULEKALENDERSJOV I DECEMBER?
Som medlem af Glenten, kan du igen i år lege med på
www.glenten.dk i dagene 1. – 24. december 2020, hvor
du dagligt kan åbne en låge i Glentens julekalender.
Bag lågen gemmer der sig et spørgsmål, og svarer du
rigtigt, har du mulighed for at vinde dagens spændende gave. Spørgsmålene omhandler Glenten.
Jo flere dage du svarer rigtigt, jo større mulighed har
du for at vinde den store julegave, som vi udtrækker
en vinder af den 24. december 2020.
Der er masser af spændende præmier at vinde, og
hovedpræmien bliver der gjort ekstra meget ud af.
Så du kan godt glæde dig til 24 Glenten-julekalenderdage – hold øje på www.glenten.dk
Vi håber, du vil være med.
TILMELD DIG GLENTENS NYHEDSBREV
Hvis du tilmelder dig Glentens
nyhedsbrev, bliver du mindet
om julekonkurrencen:
www.glenten.dk/nyhedsbrev

28

KONKURRENCE

DELTAG I VORES KONKURRENCE – VI HAR SUPER GODE GEVINSTER PÅ HØJKANT

- VIND ET GAVEKORT PÅ KR. 500,- TIL CAVITHÉ
- VIND ET GAVEKORT PÅ KR. 350,- TIL STORMS PAKHUS + 2 x billetter til valgfri fadøl, sodavand/vand
- VIND 1 TIMES BOWLING (inkl. skoleje) HOS CITY BOWLING ODENSE (max 6 personer)

Som altid har vi en konkurrence med i vores
medlemsblad, så vi endnu en gang kan forkæle
heldige medlemmer med gode gevinster.
Vi kan nok alle sammen blive enige om, at det altid
er dejligt med en god smagsoplevelse, og oplevelser som man kan dele med venner eller familie.
Derfor kan du denne gang vinde et gavekort til
CaViThé på kr. 500,- eller et gavekort til Storms
Pakhus på kr. 350,- + 2 x billetter til valgfri fadøl,
sodavand eller vand, eller sidst men ikke mindst
1 times bowling hos City Bowling Odense, hvor
skoleje også er inkluderet.
Vi trækker tre vindere af vores konkurrence.
Første vinder som trækkes, vinder gavekortet på
kr. 500,- til CaViThé. Anden vinder som trækkes,
vinder gavekortet på kr. 350,- til Storms Pakhus +
2 x billetter til valgfri fadøl, sodavand eller vand,

og tredje vinder som trækkes, vinder 1 times
bowling hos City Bowling Odense.
FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN,
SKAL DU SVARE RIGTIG PÅ:
I HVILKEN MÅNED FYLDTE GLENTEN 50 ÅR?
(Du finder svaret i bladet)

Svaret skal du skrive til det Facebookopslag, som
er offentliggjort den 16. oktober 2020 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 gevinsterne.
Der bliver trukket lod blandt alle, der deltager,
den 28. oktober 2020, og vinderne får direkte
besked.

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.
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DISNEY BEGYNDER AT LUKKE SINE KANALER
Artikel af Rasmus Larsen, flatpanels.dk

se Clubhouse, Descendants 3 and Phineas and
Ferb,” oplyser Disney.

Disney Channel, Disney XD og Disney Junior
lukker i Storbritannien og selskabet sender dermed seerne mod sin streamingtjeneste.

Det er samme tre børnekanaler, som Disney
opererer med i Danmark. Indtil videre forbliver de
på sendefladen og Disney afviser ikke, at de kan
fortsætte efter september 2020, hvor Disney+
som bekendt lanceres i Norden.
At børnekanalerne lukkes i en så stor region
som Storbritannien er dog et praj om, hvilken
vej pilen peger.

Indtil videre fortsætter kanalerne i Danmark.
DISNEY LUKKER KANALER
Den nye streamingtjeneste Disney+ blev af
selskabets topchef betegnet som vigtigste
produktlancering i over 20 år, så det er måske
ikke så overraskende, at selskabet er begyndt
at rykke udvalgte biograffilm til Disney+ og nu
også begynder at lukke kanaler.

Kanalerne National Geographic, Nat Geo Wild
og Fox berøres ikke af ændringerne. I Danmark
er Disneys Fox-afdeling desuden medaktør i
YouSees Xee-kanal.

I Storbritannien lukker selskabet i slutningen af
september 2020 kanalerne Disney Channel, Disney XD og Disney Junior. Katalogindhold og nyt
indhold rykkes til Disney+.

DR har oplyst, at Disney Sjov fortsætter i hvert
fald 2020 ud.

Det bekræftes overfor Hollywood Reporter.

- Kilde: Disney via Hollywood Reporter
- ”The direct-to-consumer service, which garnered more than 54.5 million subscribers worldwide in its first seven months, will now premiere all the latest films, series and specials from
the three Disney Channels, along with offering
a rich and expansive back catalogue of Disney
Channel titles in the U.K., including Mickey Mou-

Rasmus Larsen
www.flatpanels.dk
Læs artiklen her:
https://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1593156901

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 abonnementsammensætninger, afholde konkurrencer og
andre ting, som gør det lidt sjovere at være medlem hos Glenten.
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HVAD BRUGER GLENTEN EGENTLIG
KANALAFSTEMNINGER TIL?
Af direktør Lars J. Knudsen, Glenten.

Igennem en årrække har Glenten gennemført kanalafstemninger, så medlemmerne har
mulighed for at stemme på de tv-kanaler, der
er mest relevante og mest interessante for
husstanden.

indhold. Gennem årene har Glenten derfor fået
oparbejdet en værdifuld database over tv-kanalers popularitet.
Denne viden bruges i forhandlingerne
med rettighedshaverne. Hvis f.eks. en rettighedshaver forlanger en høj pris for en tv-kanal,
kan Glenten med et godt grundlag sige, at den
pris er tv-kanalen ikke værd for Glentens medlemmer. Det viser kanalafstemningen.

Igennem tiden er kanalafstemningen løbende
blevet udviklet, så den er mere intuitiv, nem at
overskue og prisbillig at gennemføre. I slutningen af nullerne var det med sneglepost
og papir, og der var der udgifter for Glenten i
niveauet kr. 200.000,-. I dag er kanalafstemningen omkostningsneutral.

Kanalafstemningen er også en medlemsundersøgelse. Resultaterne af medlemsundersøgelserne giver Glenten et øjebliksbillede af medlemmernes ønsker til og
vurderinger af forskellige områder. F.eks. på tv,
bredbånd, medlemstilbud og medlemsservice.
På den måde kan Glenten hele tiden sætte fokus på den eller de områder, som hovedparten
af medlemmerne ønsker.

I dag er kanalafstemningen elektronisk.
Når man stemmer, kan man se, hvad de enkelte
tv-kanaler egentlig koster. Nogle tv-kanaler er
meget dyre. Det er typisk sportskanalerne, der
er omkostningstunge, fordi bl.a. Ronaldo, Messi
og Imbrahimovic skal have løn.

Den helt store højdespringer i medlemsundersøgelsen i efteråret 2019 var et
ønske om større valgfrihed blandt tv-kanaler.
Dette medlemsønske kunne, efter forhandlinger med rettighedshaverne, imødekommes i
videst mulige omfang i april 2020, da antallet
af Vælg Selv tv-kanaler blev øget fra 17 til 43
og 5 temapakker.

Andre tv-kanaler er meget billige. Det er typisk
public service-kanalerne fra Danmarks nabolande, der er omkostningslette, fordi det stort set
kun er Copydan Verdens TV, der opkræver afgifter på vegne af tv-stationerne i nabolandene.
Glenten bruger kanalafstemningerne til at
følge de enkelte tv-kanalers popularitet blandt
medlemmerne set i forhold til pris og i forhold til
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GLENTENS JUBILÆUMSRECEPTION
ER UDSKUDT TIL 2021

Foreningen Glentevejs Antennelaug blev stiftet den 28. maj 1970.
Vi havde glædet os meget til at fejre jubilæet med
vores medlemmer på den rigtige dag, men det er
vigtigt, at vi udviser samfundssind og passer godt
på hinanden.

Derfor var det planlagt, at Glenten skulle have
afholdt jubilæumsreception den 28. maj 2020.
Efter en samlet vurdering af den daværende
Coronasituation, besluttede vi naturligvis at udsætte receptionen i forbindelse med Glentens
50-års jubilæum.

Vi vil se frem til, at vi, forhåbentligt, kan fejre dagen til foråret, hvor vi byder på noget lækkert at
spise og drikke, som forhåbentligt kan nydes i
skønt forårsvejr.

Foreløbigt er receptionen udsat til foråret 2021
med forbehold for, at det på det tidspunkt, er
muligt og forsvarligt at afholde den.

Vi håber meget at se dig til jubilæumsreceptionen.
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