Referat af repræsentantskabsmødet
Torsdag, den 24. september 2020 kl. 18.30

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

Inden repræsentantskabsmødet gik i gang, var Glenten vært ved en let anretning.
På repræsentantskabsmødet blev der demonstreret en påtænkt ny web-tv-platform, som
bestyrelsen ønskede at drøfte med repræsentantskabet. Der var derfor ikke inviteret ekstern foredragsholder til at informere om forhold fra branchen.
-oOoFølgende dagsorden til den formelle del forelå jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden
og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:
Valg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

af mødeleder.
Valg af referent.
Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (bilag 1).
Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden, herunder demonstration af påtænkt ny Web-tv-platform og repræsentantskabets holdning til den.
Fremlæggelse og drøftelse af overvejelser/forslag til hvorledes §13, stk. 3 kan/skal
indgå i bestyrelsens arbejde (bilag 2).
Økonomi. Regnskab for første halvår 2020 (bilag 3).
Eventuel information fra områderne.
Eventuelt.

_______________________________________________________________________

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent
Bernt Freiberg 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
Thomas Szücs indledte bestyrelsens beretning med at oplyse, at Søren Skaarup er flyttet
ud af forsyningsområdet, og bestyrelsen derfor har konstitueret Thomas Szücs som formand frem til den ordinære generalforsamling den 25. februar 2021. Derefter bød han en
særlig velkomst til et nyt repræsentantskabsmedlem Henrik Vetter, som er nytiltrådt formand for Fredensborg Søparks Antenneforening.
Han berettede kort omkring udvalgsarbejder i det forløbne år.
Der har været forhandlinger om tv-rettigheder med Viasat, som for et MIX-koncept, ville
have listepris med 14% oveni. Derfor kunne der ikke oplås enighed om et MIX-koncept.
Der kunne opnås enighed med Allente (Canal Digital).
Vi er stadig meget glade for den billige Grundpakke, oplyste Thomas Szücs. Tidligere har
alle medlemmer kunne vælge mellem alle vælg selv kanaler, men Viasat har sat et krav
om at man skal have mellem- eller fuldpakken for at kunne vælge deres kanaler som vælg
selv.
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I forbindelse med Corona nedlukningen i foråret er der foretaget ændringer og omprioriteringer med GIGA-projektet. Glenten har i stedet arbejdet med indkøb og programmering
af noder med det formål, at folk med hjemmearbejde generes mindst muligt. Det kunne
dog oplyses, at Masterplanen følges tidsmæssigt og økonomisk.
TDC banker på døren. De graver fiber ned i flere af Glentens leveringsområder såsom
Skibhuskvarteret, Kochsgade-kvarteret, Hjallese, Tarup og Skt. Klemens. Vi får meldinger
fra vores medlemmer om, at de er tilfredse med de priser og hastigheder Glenten udbyder.
Og Glenten gør alt, for at minde medlemmer og nye medlemmer om at vi er de bedste. Vi
kører en målrettet og lokal markedsføring, hvor vi slår på vores prisbillige produkter, og
at kundeservicen hos Glenten er i top.
Kontorets håndtering af Corona pandemien blev fulgt i forhold til Sundhedsministeriets
retningslinjer. Der blev etableret hjemmearbejdspladser og restriktioner blev indført i receptionen. Ved den lempelige tilbagevenden, blev der blandt meget andet etableret enkeltkontorer, og rengøringen blev øget.
Bestyrelsens overvejelser om fremtiden hælder til mere valgfrihed i vælg selv konceptet
samt at etablere flere partnerskaber – blandt andet med Energi Fyn, som åbner deres net
i 2021. Med i overvejelserne er Web-tv-platformen, som skal opdateres i og med udviklingen skal følges, og der er i den forbindelse blevet kigget på 9 mulige leverandører, hvor
det er endt med, at 3 leverandører er med i slutspurten. 1 leverandør løb klart af med
sejren ud fra et nøje gradueret vægtningssystem blandt de 3 finalister.
Dan Kappelgaard fra Glenten, som stod for fremvisningen af en demo udgave af web-tvplatformen oplyste, at det er meningen, at så meget som muligt, skal kunne håndteres in
house. Den platform, der blev vist, er meget nem at gå til. Den kan vises med apps på
SMART-TV, tablets og mobiltelefoner og på 4 forskellige typer browsere på PC og MAC
computere. Pt. er der ikke taget stilling til, om der kommer en optagefunktion. Det er en
funktion, der kan tilkøbes, hvis det ønskes. Kia Christensen, Skibhusvej område 5 fik bekræftet, at det er det samme, som man i dag kan se via Chromecast plus meget mere.
Lars J. Knudsen, Glenten indskød, at demonstrationen af den nye platform blev vist direkte
fra mobiltelefon via streaming fra Norge. Ydermere kunne han oplyse, at Gplay bliver styret
af Mediathand og den aftale udløber 31. januar 2022, og inden den udløber, skal markedet
være afdækket. Økonomien i den nye platform bliver i den positive retning, da det bliver
in house. Driftsomkostninger kan reduceres med 2/3 af de nuværende.
Thomas Szücs indskød, at bestyrelsen påtænker et overlap så den nuværende aftale fortsætter medens den nye platform idriftsættes den 1. juli 2021. Det betyder, at der snart,
at der skal tages en beslutning, om det er noget, der skal arbejdes videre på.
Palle Andersen, Seden område 4 ville derfor gerne vide, om det, der blev vist, også findes
og det blev bekræftet. Platformen skal kunne arbejde sammen med det eksisterende kundesystem, så der vil være er en del arbejde i opstarten.
Tage Lauritsen fra Tune Kabelnet berettede, at de hos Tune Kabelnet har skiftet til et andet
system end Gplay, og det er vigtigt at huske, at få en rimelig god prøveperiode med mange
brugere på. Derved opdages der ting, der ikke virker. De oplevede specielt at optagefunktionen drillede og oplyste samtidig, at opløsningen er utrolig vigtig.
Palle Andersen, Seden område 4 takkede for den gode demonstration af platformen og
havde et ønske om en større mulighed for at spole tilbage. Han støttede op omkring den
bedre teknik i fremtiden, dog var han i tvivl om han selv ville benytte sig af den i sin
hverdag.
Bernt Freiberg fra Tune Kabelnet oplyste, at årsagen til at de forlod Gplay, var et ønske
om at kunne se de samme kanaler på web-tv, som på flow tv. Deres medlemmer kan i dag
spole op til 30 dage tilbage. Udviklingen på tv-sening viser, at der er flere og flere i dag,
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der benytter streamingtjenesterne. Selv om han er rundet de 70 år, er han selv stor tilhænger af streamingtjenester.
Thomas Szücs kunne oplyse, at Glentens bestyrelse ikke ønsker at det bliver for dyrt og i
længden vil det blive den billigste løsning med egen platform. Slutteligt spurgte han om
forsamlingens mening.
Karl-Erik Christiansen, Hunderup område 4 ville have bekræftet, at den nye platform indføres udelukkende, fordi den er billigere, hvortil Thomas Szücs svarede, at den nuværende
løsning vil kunne fortsætte, men den nye løsning bliver meget billigere. Dertil kommer at
der er mange flere muligheder med den påtænkte web-tv-platform. Hvis alle tv-kanaler
skal med i den nuværende aftale, så vil udgiften dertil blive endnu højere end den vil med
den nye løsning.
Lars Mott nævnte, at det er brugervenligheden i den
hælder mere til den. Han mente, at der nok er mange
benytte Gplay, da den ikke er så brugervenlig, som
stadig nyt for bestyrelsen og derfor var det vigtigt, at
bet.

nye platform, der bevirker, at han
i dag, der måske afholder sig fra at
den nye platform vil være. Det er
det blev forelagt repræsentantska-

Palle Andersen, Seden område 4 roste bestyrelsen for at inddrage §13, stk. 3 som gør, at
repræsentantskabet skal spørges først.
Anni Rasmussen, Fuglsang mente, at det ser ud til at blive mere brugervenligt, hvilket hun
støttede op omkring.
Kia Christensen, Skibhusvej Område 5 roste bestyrelsen for den gode indsats, de yder med
at følge med tiden og gøre det mere brugervenligt for medlemmerne. Hun støttede også
op om det arbejde, der er lagt fra bestyrelsens side.
André Schneider oplyste, at der er en stor gevinst i at have det in house, da selve maskinparken allerede er i huset. Med den nye platform kan man komme uden om Chrome Cast
med et Smart TV, hvilket han syntes også er et plus.
Thomas Szücs afsluttede emnet med at sige, at det alligevel har overrasket bestyrelsen al
det arbejde, der er med implementeringen af en helt ny platform, og derfor var det vigtigt
det blev forelagt repræsentantskabet i aften. Tanken om den nye platform har ligget et
stykke tid i bestyrelsen.
Bernt Freiberg fra Tune Kabelnet rundede af med at rose bestyrelsen for deres arbejde
med at afdække markedet for web-tv-platforme.
Ad. 4. Fremlæggelse og drøftelse af overvejelse/forslag til hvorledes §13, stk.
3 kan/skal indgå i bestyrelsens arbejde
Mette Bækgaard er sammen med André Schneider og Emil Paetau i Strategi- og kommunikationsudvalget og hun fremlagde Palle Andersens ønske om øget brug af repræsentantskabet i henhold til §13, stk. 3.
Hun viste en oversigt over hvilke emner, bestyrelsen har brugt repræsentantskabet til, og
udvalget har haft det diskuteret i bestyrelsen.
De er kommet frem med 5 initiativforslag:
1. Oprettelse af en kontaktliste
2. Undersøgelse om interesse for nedsættelse af en arbejdsgruppe
3. Mere information til repræsentantskabet
4. Etablering af en lukket Facebook gruppe
5. Informationsmappe
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Mette Bækgaard pointerede, at kontaktlisten er vigtig og skal etableres og henviste til at
alle deltog. Med hensyn til oprettelse af en lukket Facebook gruppe foreslog Mette Bækgaard, at det kunne være en fra Glentens administration, der inddrages til at besvare de
henvendelser, der måtte komme.
Palle Andersen, Seden område 4 gav bestyrelsen ret i, at repræsentantskabet er blevet
brugt i arbejdet med at udføre de oplyste punkter. Allerede nu er bestyrelsen nået langt
og han håbede, at det vil fortsætte. At nedsætte arbejdsgrupper er en god ide og han
ønsker selv at deltage. Dog ønskede han mere information fra bestyrelsen om grundlaget
for de beslutninger, der i dag bliver skrevet i beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.
Mette Bækgaard sluttede punktet af med at oplyse, at strategiudvalget vil arbejde videre
og bestyrelsen vil vende tilbage til repræsentantskabet.
Ad. 5. Økonomi. Regnskab for første halvår 2020
Lars Mott oplyste, at det er gået økonomisk bedre end forventet. Udgifter til vedligeholdelser hos medlemmerne er blevet mindre grundet Corona, da teknikere ikke havde adgang
til private hjem. Første halvårsregnskab blev gennemgået og der blev herefter stillet
spørgsmål.
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet ville gerne vide om udgifterne med den nye platform er
indarbejdet i budgettet hvortil Lars Mott oplyste, at der mangler en del tilbagemeldinger
samt at det først skulle forelægges repræsentantskabet, inden der kunne sættes tal på.
Lars J. Knudsen indskød, at med de tilkendegivelser, der er kommet i aften, og med en
forventet idriftsættelse til juli næste år, vil man ikke blive ramt af det økonomisk i år.
Lars Mott indskød til slut, at Glenten betaler endnu færre renter i år, da Glenten har en høj
rating i banken.
Ad. 6. Eventuel information fra områderne.
Der var ingen
af de fremmødte som havde information fra områderne.
Ad. 7. Eventuelt.
Palle Andersen, Seden område 4 spurgte om det var en mulighed at etablere en Web-tvarbejdsgruppe.
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 sagde, at det er en god ide at spise inden mødet
starter, da repræsentanterne derved har mulighed for at snakke uformelt sammen. Ydermere foreslog hun, at fremover placeres dirigenten sammen med bestyrelsen, så dirigenten har et bedre overblik over forsamlingen.
Bernt Freiberg takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til konstituerede formand
Thomas Szücs, som sluttede af med at sige, at det havde været en spændende 1. arbejdsdag som formand for Glentens bestyrelse og takkede forsamlingen for en god aften.
-oOo–
Mødet slut kl. 20:20
Odense, den 25. september 2020
Sign.
Bernt Freiberg
Mødeleder

Sign.
Pia Kolle
Referent

Sign.
Lars J. Knudsen
Medreferent
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