Referat af repræsentantskabsmødet
Torsdag, den 10. februar kl. 18.30

Odin Havnepark
Lumbyvej 17F (Mødecenter Fabrikken)
5000 Odense C

Inden repræsentantskabsmødet gik i gang, var Glenten vært ved en let anretning.
Formand Mette Bækgaard bød velkommen og spurgte repræsentantskabet om det havde nogen indvendinger mod, at intern revisor Peter Pætau, var til stede og det var der ingen indvendinger mod.
-oOoFølgende dagsorden til den formelle del forelå jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og
jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:
Valg af mødeleder.
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (bilag 1).
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden.
4. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2021 (bilag 2).
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. vedtægternes § 13, stk. 4.
5a) Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen, at forestå Repræsentantskabsvalg 2022.
5b) Bestyrelsens forslag til plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg 2022 (bilag 3)
6. Eventuel information fra områderne.
7. Eventuelt.
_______________________________________________________________________

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent
Peter Topp Jensen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger
referat på bestyrelsens vegne.
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde
Referatet blev godkendt.
Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Formand Mette Bækgaard indledte bestyrelsens beretning med information om hvor mange
møder, 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. Der blev lanceret en ny WEB-player den 1. december 2021 og indgået en ny rettighedsaftale med Copydan
samtidig med, at en aftale med TV 2 om TV 2 Play med rabat. Rettighedskrav fra TV2 har dog
bevirket, at medlemmer som ønsker TV 2 Play med rabat enten skal have Grundpakken +
Temapakken TV 2 Pakken, Mellempakken + Vælg selv kanalen TV 2 Sport X eller Fuldpakken.
Internethastighederne er blevet fordoblet og endda tredoblet. GIGA-projektet har været droslet ned på grund af Corona og status er, at vi er ca. et halvt år forsinket i forhold til tidsplanen. Forsinkelsen forsøges indhentet. 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 fordelingspunkter.
6. Digital anlægsdokumentation.
7. Udskiftning af modems.
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GIGA-Projektet har været droslet ned ad et par omgange som følge af corona-nedlukninger.
Vi har ikke villet forstyrre hjemmearbejde, og vi har ikke villet forstyrre hjemmeundervisning.
A2012’s forhandlingsudvalg forhandler bl.a. på vegne af Glenten og andre antenneforeninger. Næstformand Thomas Szücs fortalte kort om, hvad A2012 forhandlingsudvalget laver og
står for. Selve forhandlingsudvalget består af Thomas Szücs, Bernt Freiberg fra Tune Kabelnet og Mette Bækgaard. Glenten er en stor forening. Ca. 20% har Internet Only, 40% har
Grundpakken, 20% har Mellempakken og 20% har Fuldpakken.
Thomas Szücs viste en oversigt over hvilke tv-udbydere, der kan handles med. Copydan Verdens TV består af tyske, svenske, norske og franske kanaler, og dem er man også i forhandling med. Allente har nogle hovedkanaler Kanal 4, Kanal 5 og 6’ern. Sekundære kanaler er
Discovery kanaler, TV 2 kanaler og Eurosport. Glenten er Allentes allerstørste kunde og samarbejdet har siden 2013 været meget anstændigt.
YouSee er klart den største udbyder på markedet og leverer til egne kunder og andre antenneforeninger. De udfærdiger pakkesammensætninger efter nogle undersøgelser, og det er
det, de helst sælger. Glenten har erfaring med, at de kun nogle gange ønsker at afgive tilbud, men nu er de meget sultne.
Stofa bød ind i 2012, da de købte antenne og internet af Canal Digital og Stofa har i midten
af januar 2022 været på besøg hos Glenten. Waoo udbyder alle Tv-kanaler, men umiddelbart
ikke noget Glenten kan bruge. Boxer TV har der også været dialog med.
Slutteligt kom Thomas Szücs ind på NENT, hvis hovedkanaler er TV3, TV3+ og TV3 Puls. Sekundære kanaler er TV3 Sport og TV3 Max. Deres øvrige kanaler er Viasat Nature, Viasat
Explorer og Viasat History. NENT har opgivet priser for 2022 og de er steget med 31%. Allente og NENT har været leverandører længe, men om de skal være det fremover diskuteres der
om i forhandlingsudvalget. Der arbejdes på, at det bliver de samme kanaler, som der er i
dag.
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 oplyste, at der på mødet 23. september 2021 blev
bestyrelsen bedt om at udspørge NENT om de varslede prisstigninger, som NENT mente var
relevante pga. nye sportsrettigheder. Prisstigninger til trods for den delvise fusion mellem
NENT og ALLENTE kunne det ikke ses hvilke sportsrettigheder de ville føje til, da TV2 har
købt/overtaget rettighederne til Landsholdet, Europa League og Conference League fra Discovery. Hertil nævnte Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund at ofte vises hovedkampe på
YouSee, men os, der har Glenten, kan ikke se dem.
Mette Bækgaard kunne bekræfte, at pakkesammensætningen bliver den samme. Grundpakken kommer til at koste kr. 139/md. Mellempakken kr. 449/md og Fulpakken kr. 639/md.
Senere i 2022 vil der måske være mulighed for at udbyde mix-tv, hvor medlemmer får mulighed for at vælge mellem mere end 60 kanaler og kan bytte ud i mix-kanaler en gang om
måneden. Det kræver, at medlemmerne skal købe Grundpakken + Kanal 5 + TV3 og vælge
10 kanaler eller Grundpakken + Kanal 5 + TV3 og vælge 15 kanaler.
Fiberudrulning i Odense har bevirket, at der er mere konkurrence på markedet, men Glenten
har ikke mærket medlemsafgang på grund af dette. Administrationen modtager en del henvendelser fra medlemmer, som spørger ind til hvad forskellen er på fiber og coax og derfor vil
der komme en artikel herom i det næste medlemsblad. Glenten har i princippet hybridfibernet, da nettet består af både fiber og coax. Det køres der i øjeblikket en målrettet markedsføring om.
I fremtiden arbejder bestyrelsen på en struktureret udvikling af den nye WEB-player. Der
skal være Off-line adgang, On demand, Tv-kanaler som Paramount+, National Geographic og
Nickelodeon+. Streamingtjenester som HBO MAX, CMORE, Discovery+, Amazon Prime, Dansk
Filmskat og Min Bio. Ydermere arbejdes der på Apps til de forskellige mærker fjernsyn.
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Der blev den 3. februar 2022 meddelt et nyt udspil til en ny medieaftale af kulturministeren
hvilket bevirker, at der skal lægges moms på Copydan per 1. januar 2023. Der er tale om
implementering af et EU-direktiv. Det vil 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 implementeres i Danmark.
Bestyrelsen har besluttet at sænke priserne på internet per 1. april 2022, så 200 Mbit koster
kr. 199/md og 1.000 Mbit kr. 249/md. 100 Mbit fortsætter med at koste kr. 139/md. Internetpriserne er baseret på, at medlemmerne også aftager tv. Ved Internet Only lægges medlemskontingentet oveni internetprisen. Der blev på mødet snakket om markedsføringen af
priserne, og om hvordan bestyrelsen kan fremlægge det for generalforsamlingen. Flemming
Nielsen nævnte, at bestyrelsen har regnet på, at selvom internetprisen bliver sænket og det
er konkurrencedygtigt, hænger økonomien stadig fint sammen. Mette Bækgaard fortsatte
med at fortælle om en langsigtet vedligeholdelsesplan for anlægget. Glenten er nu helt 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 forgangstid. Slutteligt nævnte Mette Bækgaard, at flow-tv stadig
er at finde ud i fremtiden.
På repræsentantskabsmødet den 23. september 2021, fremlagde bestyrelsen et forslag om,
at der skal ske skriftlig anmeldelse af formandskandidatur fx 14 dage før generalforsamlingen. Dette forslag bakkede repræsentantskabet op om.
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 anså det for rigtigt, at evt. formandskandidater skal
anmeldes skriftligt 14 dage før en generalforsamling skal afholdes, og foreslog samtidigt at
det samme skulle gælde for kassereren.
Finn Risum, Skibhusvej område 6 mente, at så vigtige punkter som formandsskifte skal diskuteres i repræsentantskabet inden generalforsamlingen, hvilket Frank Baaring Rasmussen,
Hinderuplund gav ham ret i. Det kunne ske, at bestyrelsen havde et forslag på en mulig kandidat og at repræsentantskabet havde et andet forslag og derfor var det bedst, hvis det kunne blive vendt i repræsentantskabet eventuelt 12 dage før en generalforsamling, hvortil at
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 nævnte, at det er vigtigt at holde på, at det er 14 dage
før generalforsamlingen, som er gældende.
Palle Andersen, Seden område 4 mente ikke at repræsentantskabet har en vedtægtsmæssig
ret til, at stille forslag til formandsposten eller nogen andre poster. Men repræsentantskabet
kan selvfølgelig indstille / anbefale.
Thomas Szücs oplyste, at som det ser ud i dag bliver generalforsamlingen i Glenten typisk
afholdt omkring 14 dage efter en vinterferie, hvilket kan forhindre, at der kan afholdes et
fysisk møde i repræsentantskabet.
Efter en del drøftelser af emnet, blev det tillige drøftet, at kandidater, der ønsker at stille op
til Glentens bestyrelse, skal indsende et par ord om dem selv, som kan offentliggøres for repræsentantskabet og på hjemmesiden.
Peter Topp Jensen konkluderede foreløbigt, at repræsentantskabet ønsker at være med i udvælgelsen, hvis der er flere end 1 kandidat, hvortil Palle Andersen, Seden område 4 nævnte,
at repræsentantskabet ikke kan forlange, at kandidaterne skal dukke op på repræsentantskabsmødet og præsentere sig. Det skal ske på selve generalforsamlingen. Men ifølge Finn
Risum, Skibhusvej område 6, kunne man undgå ”ballade” på selve generalforsamlingen, hvis
en formandskandidat har repræsentantskabets opbakning.
Peter Topp Jensen indskød, at formålet med vedtægtsændringsforslaget er at undgå, at der
på selve generalforsamlingen dukker en formandskandidat op uden medlemmerne, repræsentantskabet eller bestyrelsen er informeret herom.
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Anni Rasmussen mente, at der er medlemmer ”udefra”, der ikke er repræsentantskabs- eller
bestyrelsesmedlemmer, der kan kandidere til formand (eller til bestyrelsen i øvrigt). Medlemmerne, repræsentantskabet og bestyrelsen skal - 14 dage før generalforsamlingen - kunne se på hjemmeside etc. hvem der kandiderer til formand, hvorfor og baggrund etc.
Repræsentantskabet er ikke forum for formandsvalg. Det er generalforsamlingen.
Frank Båring Rasmussen, Hinderuplund foreslog, at der kunne lægges et skriv op på hjemmesiden om formandskandidaturet og om valg til bestyrelsen inden generalforsamlingen
samtidig med at bestyrelsen berettede for repræsentantskabet, om der er indkommet kandidater. Det var der delte meninger om fra de fremmødte repræsentanter. Palle Andersen, Seden område 4 nævnte, at det absolut ikke skal lyde som om, at det er repræsentantskabet,
som har anbefalet den enkelte kandidat. Det kunne Karl Erik Christiansen, Hunderup område
4 tilslutte sig. Han mente, at det er en generalforsamling som beslutter og vælger formanden. Jens Jakob Thorhauge Andersen, FSA, spurgte til, hvad man ville gøre i det tilfælde, at
der ikke dukkede nogle kandidater op, hvortil Peter Pætau, intern revision svarede, at det er
en bestyrelses opgave at finde en kandidat. Og som Flemming Nielsen indskød, at hvis man
står i den situation, må næstformanden træde til.
Herefter rundede mødelederen punktet af med at konkluderede, at alle bemærkninger og
holdninger er noteret og drøftes videre i bestyrelsen.
Der var igen yderligere bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden.
Ad. 4. Økonomi
Kasserer Lars Mott gennemgik det udsendte årsregnskab 2021 med godkendelse af den uafhængige revisor og ingen bemærkninger fra de interne revisorer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 550/år.
Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund mente, at egenkapitalen er ok og ville gerne vide,
om der er planer om, at den skal se anderledes ud. Lars Mott svarede, at Glentens egen beregning af Glentens værdi og en uafhængig beregning af Glentens værdi viser, at der er ”rigelig luft” til den regnskabsmæssige værdi angivet i årsrapporten. Der er pt. ingen planer om
at det skal se anderledes ud. Der arbejdes pt. på at afvikle gælden over en længere periode, i
stedet for at gælden er afviklet, når GIGA-projektet er afsluttet.
Finn Risum, Skibhusvej område 6 spurgte, om Corona har haft en effekt på regnskabet, hvortil Lars Mott svarede, at det har det delvist, men det berører ikke bundlinjen væsentligt. Det
har været nødvendigt at udskyde nogle planlagte arbejder på GIGA-projektet, og regnskabsmæssigt berører det afskrivningerne.
Peter Pætau, intern revision oplyste, at elprisen stiger og ville høre om bestyrelsen har haft
tanker om at opsætte solceller, hvilket Lars Mott mente var en god ide. Det vil der blive kigget på.
Frede Olsen, Kochsgade område 6 kunne se i regnskabet at medlemskontingentet er faldende
hvilket skyldes medlemsfald og ville høre, om der er taget højde for det, hvortil der blev svaret at medlemsnedgangen skyldes Østparken og Tommerup, som ikke kommer tilbage. Disse
2 foreninger har valgt anden leverandør. Peter Pætau, intern revision håber på, at Glenten får
samme effekt som andre foreninger, der sætter prisen ned på de samme hastigheder og får
flere medlemmer.
Der fremkom herefter ingen yderligere bemærkninger til årsregnskab 2021, eller til kontingentforslaget.
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Ad. 5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. vedtægternes § 13, stk. 4
Det er først relevant til mødet i efteråret.
Ad. 5a Valg af to repræsentantskabsmedlemmer
Bestyrelsen foreslog Palle Andersen, Seden område 4 og Niels Gertsen Pedersen, Christiansgade område 1 og begge blev valgt.
Ad. 5b Bestyrelsens forslag til plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg
2022
Peter Pætau, intern revision ønskede en ændring af områdernes størrelse, så man repræsenterede et større område. Hertil svarede Lars J. Knudsen, Glenten at det er repræsentantskabets ansvar at lave områdernes størrelse. Han kunne samtidig nævne, at der siden
sidste repræsentantskabsmøde i 2021 ikke var indlemmet eller udgået foreninger.
Der fremkom herefter ingen yderligere bemærkninger til den foreslåede plan.
Ad. 6. Eventuel information fra områderne
Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.
Ad. 7. Eventuelt
Jan Gregersen, Nordvest område 1 kom med forslag om at forbedre EPG’en til Glenten Webtv. Den fungerer ikke optimalt på Apple TV hvortil Palle Andersen, Seden område 4 indskød,
at det er en opdatering af Apple, der skal til.
Palle Andersen, Seden område 4 takkede for valget som repræsentant til at varetage repræsentantskabsvalget og kom med en opfordring til repræsentanterne om at være mere aktive.
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug ville gerne vide, hvorfor TV Fionia, Nyborg er med i
Grundpakken. Han har oplevet, at der rigtig dårlig lydkvalitet og han mente, at det er en
skændsel. Peder H. Christensen, Søparken fortalte, at ved ændringer eller opdateringer, skal
der køres en ny kanalsøgning på sit fjernsyn. Thomas Szücs svarede, at der er blevet kigget
på problemet og der er en dialog i gang med TV Fionia.
Lars Mott spurgte til hvor mange af de fremmødte, som har downloadet Glenten Web-tv og
om der var nogle som havde problemer med selve produktet. Der var ingen af de fremmødte
der havde oplevet de nævnte problemer med Glenten web-tv.
Der var enighed om, at det er et problem, at den kun kan bruges på 5 enheder, hvoraf
Chromecast er den ene enhed.
Peter Pætau, intern revision syntes godt om Glenten Web-tv og ville vide, hvor mange medlemmer som benytter sig af muligheden. Mette Bækgaard oplyste, at der er 1902 medlemmer som benytter Glenten Web-tv.
Finn Risum, Skibhusvej område 6 spurgte, om man kan se Glenten Web-tv på sit smart tv,
og Thomas Szücs svarede, at med Apple og Android tv er det muligt i dag og at der arbejdes
på at udvide.
Mødelederen takkede for god ro og orden og overlod ordet til formand Mette Bækgaard, som
også takkede for repræsentantskabets deltagelse til aftenens møde.
Mødet slut kl. 21:00

-oOo–

Odense, den 10. februar 2022
Sign.
Peter Topp Jensen
Mødeleder

Sign.
Pia Kolle og
Referent

Sign.
Lars J. Knudsen
Med-referent
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