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Referat af bestyrelsesmøde nr. 178 
 
Deltagere: Thomas Szücs  Konstitueret formand 

Mette Bækgaard  Næstformand 
Lars Mott  Kasserer 
André Schneider Sekretær 
Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem 
Emil Paetau  Bestyrelsesmedlem 
Peter Topp Jensen Bestyrelsesmedlem 
Jette Petersen  Referent 
Lars J. Knudsen Direktør 

Dato:  22. oktober 2020 
Tidspunkt:  17.30 – 21.10 
Sted:  Dalum Landbrugsskole, forstanderboligen, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. 
 
Ved mail af d. 15. oktober 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 0 - 9. Revideret bilag 5 blev 
fremsendt d. 16. oktober 2020. 
Der foreligger herefter nedenstående  
Dagsorden:  
0.     Udvalgssammensætning. 
        Til beslutning: Revurdering og formalisering af udvalgssammensætninger efter indtrædelse af nyt be-

styrelsesmedlem Peter Topp Jensen. Nuværende udvalgssammensætning fremsendes vedlagt som bi-
lag 0. 

 
1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m. 

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 177 d. 16. september 2020 fremsendes vedlagt som bilag 1 og 
fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. 

 
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives. 

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. 
 

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer. 
Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som bilag 2. Herunder be-
slutning om hvorvidt bestyrelsens 5 initiativforslag til repræsentantskabet skal iværksættes. 
Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.  
Information fra Teknikudvalget gives på mødet. 
Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som bilag 3. 
 

4. Meddelelser fra formanden. 
Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.  
 

5.      Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020. 
  Drøftelser af repræsentantskabsmødets forarbejder, afvikling og opfølgninger. 
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6.     Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner. 
         Information fra direktøren om bl.a. opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder,  
         Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt  
         som bilag 4.  
         5a) Til beslutning: Forslag om ny webplayer fremsendes vedlagt som bilag 5. 
         5b) Til beslutning: Forslag om at fortsætte undersøgelserne af evt. samarbejde med ekstern  
                samarbejdspartner, fremsendes vedlagt som bilag 6. 
         5c) Til beslutning: Drøftelse af og beslutning om hvorvidt aftale med TV2 Danmark A/S om  
                TV2 Play skal fortsætte eller ej fremsendes vedlagt som bilag 7. 
         5d) Til beslutning: Forslag om aftale for TV2 Out Of Home fremsendes vedlagt som bilag 8. 
         5e) Til beslutning: Forslag om vedtægtsændringer, der tager højde for myndighedsrestriktioner  
                vedr. forsamlinger, fremsendes vedlagt som bilag 9. 

 
7.      Information til medlemmer. 
          Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m. 

 
8.      Fastsættelse af næste møder. 
         Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 
         19/11, 10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.               
         Repræsentantskabsmøder 
         Torsdag, 4/2-21. 
         Generalforsamling 
         Torsdag, 25/2-21. 

 
9.      Eventuelt 
          Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
0. Udvalgssammensætning. 
Til beslutning: Revurdering og formalisering af udvalgssammensætninger efter indtrædelse af nyt 
bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen. Nuværende udvalgssammensætning er fremsendt med  
dagsordenen som bilag 0. 
Bestyrelsen revurderede udvalgssammensætningen og besluttede følgende nye udvalgssammensætninger: 

 Forretningsudvalg 
Thomas Szücs, Mette Bækgaard og Lars J. Knudsen. 
 

 Strategi- og kommunikationsudvalg 
Mette Bækgaard, André Schneider, Emil Paetau, Peter Topp Jensen, Signe Aksglæde og Lars J. Knudsen. 
 

 Økonomiudvalg 
Lars Mott, Flemming Nielsen, Peter Topp Jensen, Susanne Birkelund og Lars J. Knudsen. 
 

 Teknikudvalg 
Thomas Szücs, Flemming Nielsen, André Schneider, Dan Kappelgaard og Claus Olsen. 
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1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m. 
Godkendt referat af bestyrelsesmøde 177 d. 16. september 2020 er fremsendt med dagsordenen som bilag 
1. Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen. 
 
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives. 
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. 
 
3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer. 
Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 5. oktober 2020 og mødenotat er fremsendt med 
dagsordenen som bilag 2. På mødet blev bl.a. drøftet Strategi 2023. Den forkortede udgave, som blev aftalt 
på sidste bestyrelsesmøde, var endnu ikke modtaget så den afventer udvalget. Repræsentantskabets tilba-
gemeldinger til de 5 initiativforslag samt tilbagemeldinger fra A2012’s repræsentantskabsmøde blev også 
drøftet. Næste møde i strategiudvalget afvikles d. 9. november 2020. 
Bestyrelsen besluttede at alle 5 initiativforslag til repræsentantskabet sættes i søen, og at det efterfølgende 
evalueres hvilke der er bæredygtige. 
Bestyrelsen besluttede at Mette Bækgaard er bestyrelsens repræsentant i det initiativforslag, der handler 
om nedsættelse af arbejdsgruppe. 
 
Økonomiudvalget har aftalt møde d. 27. oktober 2020 hvor der sker økonomisk afrapportering af 3. kvartal 
2020.  
På den ordinære generalforsamling den 20/2-2020 blev det under punktet eventuelt foreslået, at budget-
poster skal fremgå af årsrapporten, sammen med årets resultat og årets resultat det foregående år. 
Direktøren oplyste, at forslaget er drøftet med den generalforsamlingsvalgte revisor i forbindelse med plan-
lægningen af årsrapport 2020.  
Direktøren oplyste videre, at den generalforsamlingsvalgte revisor har meddelt, at ønsket dels vil medføre 
en væsentlig fordyrelse af revisionsarbejdet. Og dels vil ønsket medføre en anmærkning i revisionspåteg-
ningen om at der er tale om en fravigelse af revisionsstandarden og at budgettallene ikke er reviderede. 
Bestyrelsen drøftede forslaget, de faldne bemærkninger, og bad direktøren om yderligere konkretisering af 
konsekvenserne. 
 
Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde, og der er ikke aftalt nyt møde.  
Direktøren er i dag blevet oplyst af teknisk afdeling at der nu er gennemført test af højhastighedsbredbånd, 
og at der derfor er testdata til rådighed. Der bliver derfor indkaldt til møde i Teknisk Udvalg snarest, så test-
resultaterne kan drøftes teknisk. 
 
Forretningsudvalget har afholdt møde d. 15. oktober 2020. Mødenotat er fremsendt med dagsordenen 
som bilag 3.  
Det blev aftalt, at formanden henstiller til bestyrelsen, at den aftalte tidsplan for de enkelte dagsordens-
punkter overholdes, og at ordstyreren om nødvendigt udsætter et punkt til næste møde.  
Ligeledes blev det aftalt, at formanden henstiller at bestyrelsen ikke sagsbehandler, men fastlægger de 
retninger som administrationen skal arbejde. 
Der blev også drøftet hvilke måder forslag kan konkretiseres og kvalificeres på, så der kan ske vedkommen-
de og saglige drøftelser af dem i bestyrelsen. Det er vigtigt, at processerne er transparente og åbne.  
Bestyrelsen noterede sig disse tiltag og besluttede at gode ideer sendes på mail til direktøren som dermed 
har mulighed for at fremlægge forslag på kommende bestyrelsesmøder i kvalificeret form. Bestyrelsens 
drøftelse af Glentens bredbåndsmodel på seneste møde, genoptages på bestyrelsesmødet d. 10. december 
2020. 
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Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af, at bestyrelsesreferaterne underskrives. Direktøren oplyste, at det 
er en nødvendighed så længe bestyrelsen har besluttet at referaterne underskrives jvf. bestyrelsens forret-
ningsorden. Bestyrelsen bad direktøren udarbejde forslag til smidiggørelse/effektivisering af bestyrelsens 
formelle godkendelse af referater. 

 
4. Meddelelser fra formanden. 
Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. 
Der er aftalt møde med en anden rettighedshaver i næste uge vedr. Glenten/A2012’s ønsker til tv-
rettigheder, herunder MIX, a la carte og web-tv. 

 
5. Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020. 
Drøftelser af repræsentantskabsmødets forarbejder, afvikling og opfølgninger. 
Bestyrelsen evaluerede på repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020 på Odin Havnepark. Demo af 
ny web-player blev drøftet. Mødet var meget positivt og det var positivt at starte med bespisning. 

 
6. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner. 
Direktøren informerede bl.a. om opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Gplay med 
5.134 brugere, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen 
som bilag 4. Direktøren informerede også om: 

 Der er arbejdet videre med materialet fra det afholdte møde d. 8. oktober 2020 om mulighederne 
for et evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. For Glenten handlede mødet om at få 
fakta, så bestyrelsen kan vurdere om der skal arbejdes videre med dette. 
Bestyrelsen drøftede muligheden for et muligt samarbejde og direktøren blev bedt om at arbejde 
videre med benchmarking og økonomiske beregninger etc. 

 Der er ikke noget nyt at berette vedr. Copydan Verdens TV. 
 Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interes-

ser. 
 Der er afholdt møde i strategi- og kommunikationsudvalget d. 5. oktober 2020, og der er afrappor-

teret i bilag 3. 
 Det næste møde i økonomiudvalget afvikles d. 27. oktober 2020.  

Det næste møde med intern revision afvikles d. 26. oktober 2020. ( Udskudt til d. 9. november 
2020). 
Der er afholdt planlægningsmøde med Price Waterhouse Coopers om Årsrapport 2020. 

 Der er afholdt møde i teknikudvalget d. 8. september 2020. Udvalgsmødet er afrapporteret på be-
styrelsesmødet d. 16. september 2020. Der er ikke planlagt nyt møde. 

 I bogholderiet er elektronisk håndteringssystem for kreditorfakturaer sat i drift d. 1. oktober 2020 
som planlagt. Det fungerer meget tilfredsstillende. 

 På kontoret er der foretaget yderligere tiltag for at forhindre Corona smitte som følge af 
Sundhedsministeriets præciserede og skærpede restriktioner. Der er genindført hjemmearbejde til 
og med udgangen af oktober måned ifølge en bemandingsplan. 

 Praktikants praktikperiode er forlænget med 4 uger. Der udestår i dag 1 uge. 
 Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul:  

Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1.  
Rapportering fra Udvalg, er sket under pkt. 2 til dagsordenen.  
Meddelelser fra formanden, er sket under pkt. 4 på dagsordenen.  
Meddelelser fra direktion, er sket med dette interne notat. 
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5a) Til beslutning: Forslag om ny webplayer er fremsendt med dagsordenen som bilag 5. 
Den gældende aftale med Glentens Softwarevirksomhed om Gplay ’s tekniske platform udløber d. 31. janu-
ar 2022, hvis den opsiges inden udgangen af januar måned 2021. Markedet er grundigt afdækket og 1 leve-
randør løb klart med sejren efter et gradueret vægtningssystem med 17 forskellige egenskaber, som Glen-
ten lægger vægt på.  
 
På bestyrelsesmødet d. 16. september besluttede bestyrelsen at stile imod en idriftsættelsesdato d. 1. juli 
2021. På repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020, var der opbakning til den nye web-tv-platform 
efter en praktisk demonstration. 
Bestyrelsen tiltrådte projektforslaget om ny webtv-platform. 
 
 
5b) Til beslutning: Forslag om at fortsætte undersøgelserne af evt. samarbejde med ekstern samarbejds-
partner er fremsendt med dagsordenen som bilag 6. 
Glenten har afholdt møde med potentiel ekstern samarbejdspartner. Mødet var et formelt møde foranledi-
get af Glenten for konkretisering af priser og aftalevilkår. Det blev aftalt at der fremsendes forslag til ram-
meaftale. Det er bekræftet, at alle vilkår og alle priser der indgås, sker på ikke-diskriminerende vilkår.  
Bestyrelsen besluttede at undersøgelserne om et muligt samarbejde fortsættes. Direktøren fik mandat til at 
arbejde videre med benchmarking, økonomiske beregninger for forskellige forretningsmodeller og slutfor-
handlinger. 
 
5c) Til beslutning: Drøftelse af og beslutning om hvorvidt aftale med TV2 Danmark A/S om TV2 Play skal 
fortsætte eller ej er fremsendt med dagsordenen som bilag 7. 
Aftalen mellem Glenten og TV2 Play udløber d. 31. december 2020, medmindre der indgås en ny aftale.  
TV2 Danmark A/S forlanger i en ny aftale, at alle TV2’s kanaler skal være i basispakkerne, hvilket ikke er til 
forhandling. Glenten har alle TV2 kanaler med i basispakkerne med undtagelse af TV2 SportX. 
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og besluttede at oplyse TV2 Danmark A/S at vi afventer kanal-
afstemningen for 2020, repræsentantskabsmødet i februar 2021, og generalforsamlingen 2021 for at lade 
medlemmerne bestemme. 
 
5d) Til beslutning: Forslag om aftale for TV2 Out Of Home er fremsendt med dagsordenen som bilag 8. 
Glenten og de samarbejdende foreninger, kan tilbyde slutbrugerne TV2 hovedkanalen OOH, som et tilkøb 
til deres eksisterende tv-abonnement. Glenten er forpligtet til at sikre, at der afregnes for de slutbrugere 
der aktivt tilkøber TV2 hovedkanalen OOH og indrapportere disse i forbindelse med den månedlige rappor-
tering. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev allongen. 
 
5e) Til beslutning: Forslag om vedtægtsændringer, der tager højde for myndighedsrestriktioner vedr. for-
samlinger, er fremsendt med dagsordenen som bilag 9. 
Glentens generalforsamling, hvor der typisk er 80 – 130 deltagere – kan give anledning til problemstillinger, 
hvis myndighedsrestriktionerne vedr. forsamlinger fortsætter hen over vinter og det meget tidlige forår, 
hvor den ordinære generalforsamling skal afvikles. Glenten skal – indtil der evt. måtte blive vedtaget ved-
tægtsændringer - afvikle generalforsamlinger i overensstemmelse med de bestemmelser i vedtægterne 
(§14), der fastsætter tidspunktet og øvrige rammer for den praktiske afvikling af generalforsamlingen. 
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Det konkrete forslag til vedtægtsændringer vil give bestyrelsen mandat til at træffe nødvendige foranstalt-
ninger til generalforsamlinger, hvis der er myndighedsrestriktioner vedr. forsamlinger forud for eller på 
afholdelsestidspunktet. 
Bestyrelsen godkendte forslaget til vedtægtsændringer, som forelægges den kommende generalforsamling. 
 
7. Information til medlemmer. 
Der fortsættes med kampagner i de områder, hvor kommercielle aktører graver fiber ned. 
Der er sendt nyhedsbrev ud om Glentens medlemsblad som lander i postkasserne senest d. 23.10.2020. 
Det er spejderne som igen i år deler medlemsbladet ud.  
Der sendes nyhedsbrev ud om nedtællingen til årets kanalafstemning/spørgeskema i dag. 
 
8. Fastsættelse af næste møder. 
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 
19/11, 10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.               
Repræsentantskabsmøder 
Torsdag, 4/2-21. 
Generalforsamling 
Torsdag, 25/2-21. 

 
9. Eventuelt 
Thomas Szücs og Mette Bækgaard har deltaget i A2012’s repræsentantskabsmøde d. 3. oktober 2020 med 
bl.a. indlæg fra medieanalytiker John Strand vedr. fremtidens tv-marked.  
Der er ingen andre fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. 

 


