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OBS: 
Det store medlemsblad, 
som normalt udgives her 
til foråret, kommer på 
gaden til april.
 
Bladet vil indeholde en 
masse spændende og 
nyttig information til dig 
som medlem.

UDSKUDT!GLENTENS GENERALFORSAMLING 2021

GLENTENS GENERALFORSAM-
LING 2021 ER UDSKUDT
Glenten bakker naturligvis op om myndighedernes 
tiltag for at begrænse spredningen af Corona virus, 
og derfor er den planlagte generalforsamling udsat 
fra: torsdag d. 25. februar 2021 til torsdag d. 25. 
marts 2021.
Det kan være, at nu planlagte generalforsamling den 
25. marts 2021 også må udsættes, afhængig af 
coronasituationen før og på det planlagte tidspunkt. 

ELEKTRONISK  
INDKALDELSE 
Hvis du gerne vil modtage indkaldelsen til generalfor-
samlingen 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.

LÆS MERE 
I forbindelse med udsættelsen af generalfor-
samlingen, kan der melde sig nogle spørgsmål. 
Derfor har vi samlet diverse spørgsmål og svar, 
som du kan læse mere om på www.glenten.dk.

HVORFOR UDSENDER VI DETTE 
”LILLE MEDLEMSBLAD”?
Vi sender dette ”lille medlemsblad” til dig for at 
informere dig om, at Glentens generalforsamling er 
udsat til foreløbigt den 25. marts 2021. Også for at 
overholde vedtægternes bestemmelse om, at gene-
ralforsamlingen skal annonceres i det medlemsblad, 
som udkommer før generalforsamlingen. Det skete 
også i medlemsblad 2/2020, men med den dato, 
der var planlagt på det tidspunkt. Derfor skal der 
informeres om den nye generalforsamlingsdato i et 
nyt ”medlemsblad”.

SÆT X 
I KALENDEREN 
TORSDAG D. 25. MARTS 2021, KL. 19.00



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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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.


