Referat af repræsentantskabsmødet
Tirsdag, den 17. september 2019, kl. 18.30

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

Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en informerende/oplysende del
og en formel del.
På den informerende/oplysende del deltog fra TV2 Danmark A/S Key Account Manager Bo
Ekstrøm og Digital Product Managementchef Bo Bergstedt som berettede forsamlingen
om TV2s fremtidsplaner. Skal der blive ved med at være 6 TV2 flow-tv-kanaler, i stedet
for eller som supplement til de mange digitale tilbud - streamingtjenesterne?
Bo Bergstedt informerede blandt meget andet om nye internationale streamingtjenester,
og om hvordan disses egenproduktioner kun kan ses på egen platform. Udviklingen viser,
at streamingtjenesterne overbyder hinanden for at få det bedste indhold. Uddrag af præsentationen er vedlagt som bilag.
Bo Ekstrøm informerede om TV2s nye kanal TV2 SPORT X, som får premiere januar
2020. Kanalen viser generelt fodbold, tennis, NBA, Skiskydning og X-games samt VM
Atletik. Der kommer cirka 3.000 timers live tv på kanalen.
-oOoFølgende dagsorden til den formelle del forelå jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden
og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:
Valg af
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mødeleder.
Valg af referent.
Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (Bilag 1).
Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden, herunder om
Glentens etiske retningslinjer (Bilag 2).
Regnskab for første ½-år 2019 (Bilag 3).
Bestyrelsens forslag til udtalelse jvf. vedtægternes § 13, stk. 4.
Eventuel information fra områderne.
Eventuelt.

_______________________________________________________________________

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent
Poul Juul blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger referat
på bestyrelsens vegne.
Mødeleder Poul Juul informerede om repræsentantskabets rolle i henhold til vedtægterne
og i henhold til repræsentantskabets forretningsorden. Herefter konstaterede mødelederen at dagsorden med bilag er udsendt rettidigt.
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde
Referatet blev godkendt.
Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Søren Skaarup indledte bestyrelsens beretning med at informere om TV forhandlingerne,
som stadig bliver sværere. Hele markedet er undersøgt og mulighederne for at indføre et
Mix/Bland-selv-koncept undersøges. Man kan skifte fx 10 tv-kanaler ud løbende, og efter
eget ønske. Det er i sidste ende prisen, der er afgørende, og den er der pt. ikke enighed
om.
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Og som det netop under aftenens informerende/oplysende del blev sagt, har YouSee
smidt Discovery ud af de faste tv-pakker. I Glenten fortsættes som hidtil og det skyldes,
at man ønsker at holde prisen lav på Grundpakken.
Men er tiden løbet fra Mix/Bland-selv, nu hvor der kommer så mange nye streamingtjenester? Ved et mix-koncept vil Viasat have listeprisen + 14 % pr. kanal. TV2 og Discovery vil have listeprisen + 10 %. Det bliver meget dyrt. Der blev vist et eksempel på en
MIX 10 med de mest sete tv-kanaler på Fyn. Det forventes, at om 5-7 år tilbyder Glenten
kun Grundpakken og internet. Flere og flere streamer, viser udviklingen, så der er et ønske om at samle Grundpakken med MIX/Bland-selv.
Status på opgraderingen til GigaNet viser, at vi er godt 2 måneder forud for masterplanen. Nettet kører stabilt nu, og det kan ses på antallet af internetmedlemmer, som er
stødt stigende. Renoveringen, som bl.a. består af udskiftning af filtre og forstærkere kører optimalt. Efter planen er opgraderingen til GigaNet helt færdig i 2023. Under optimale
forhold kan der herefter tilbydes op til 1.000 M/bit internethastighed. Der kan downloades Windows 10 på ca. 40 sekunder, hvor det i dag tager omkring 10 – 15 minutter.
Ydermere vil der kunne hentes 25 billeder på 1 sekund og familien kan streame samtidigt
i høj kvalitet.
Der er budgetteret med en stigning på internet og medlemskontingentet. Vi ønsker fortsat at være konkurrencedygtige og der forventes et meroverskud i 2019 på 3,3 mio. kr.,
som kan anvendes til enten at fremskynde GigaNet, optage mindre lån, undgå prisstigninger og gælden kan afdrages hurtigere. Eller en kombination af disse 4 muligheder.
Der er skiftet pengeinstitut, så vi sparer i niveauet 100.000 kr./år. I den seneste tid er
der også undersøgt muligheder for delvis salg af ejendommen på Vagtelvej. Pt. er der
undersøgelser hos Odense Kommune om lokalplaner.
Til tv-delen var der spørgsmål fra:
Daniel Gorodowienko, Kochsgade område 3, ønskede at vide, hvorfor der ikke er så
mange film i Viasat pakken, hvortil Søren Skaarup svarede, at det er der ikke, da der
skal være plads til internet i og med forbruget stiger og stiger. Daniel Gorodowienko fortalte herefter, at når det handler om begrænsninger, er det muligt at skifte til fiber som
er bedre end coax. Hertil svarede Søren Skaarup, at coax kabler sagtens kan levere hastigheden, så det er opgraderingen af det eksisterende coax net med nye forstærkere og
filtre, der satses på. Lars J. Knudsen supplerede, at det ikke handler om selve infrastrukturen, men de komponenter, der anvendes. Der er fx steder i Odense, hvor man i dag
ikke kan levere samme høje hastighed med fibernet som med coax net, og det skyldes
de anvendte komponenter. Ydermere indskød Bernt Freiberg, Tune en bemærkning om,
at der i USA er lavet forsøg på coax net med hastigheder på over 60 Gigabit.
Anni Rasmussen, Fuglsang vil helst ikke anbefale YouSee. Privat oplever hun mange pixeleringer på hendes tv, efter optimeringen af anlægget er sket.
Jan Gregersen, Nordvest område 1 ville gerne vide, hvad der bliver forhandlet om med
YouSee og mente, at vi skulle være interesseret i at forhandle om Grundpakken, som
den er nu.
Steen Nicolajsen, Vollsmose oplyste, at YouSee og naboforeningen Kragsbjerg Antennelaug altid har været dyrere end Glenten, men nu er blevet billigere i Fuldpakken. Han
ville gerne vide, hvad det skyldes.
Søren Skaarup svarede, at prioriteringen er den billige Grundpakke og Mix/Bland-selv.
Grunden til at tv-priserne er billige i Kragsbjerg er formentlig, at YouSee leverer dyrt
internet til de samme medlemmer. Der er derfor mulighed at holde tv-priserne nede.
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Karl-Erik Christiansen, Hunderup område 4 oplever også pixeleringer på tv’et og spurgte,
om det skyldes, at der skal ske en opgradering af udstyret inde i privaten. Hertil indskød
Taget Lauritsen, Tune Kabelnet, at deres medlemmer har samme oplevelser med pixeleringer på tv’et i forbindelse med opgradering af anlægget, og det har vist sig, at udstyret
hos medlemmerne skal være mere i orden end før opgraderingen.
Slutteligt oplyste Søren Skaarup, at efter besøg af tekniker hjemme hos ham selv, viste
det sig, at tv’et ikke kunne klare så kraftige signaler fra anlægget. Der blev derfor monteret et dæmpningsled.
Til internetdelen var der spørgsmål fra:
Knud Rye Andersen, Skt. Jørgens Gade område 2 oplyste, at prisen på internet allerede
er steget med 40 % og ønsker derfor ikke en stigning igen. Søren Skaarup svarede, at
stigningen på internet er sket henover en 2-årig periode.
Aske Pennerup, Centrum havde spørgsmål omkring hastigheder på upstream og en anbefaling om, at når en Ø er klar, så afprøves den. Thomas Szücs svarede, at det på sigt
bliver muligt med hurtigere upstream. Tage Lauritsen, Tune Kabelnet oplyste, at hos dem
kunne man se, at da båndbredden blev hævet fra 100 til 200 Mbit steg forbruget kun
med 3,6%.
Daniel Gorodowienko, Kochsgade område 3 ønskede at vide, hvordan man tester signalet
ind i huset, så man ved, om det også er det, man betaler for? Hertil svarede Søren Skaarup, at teknikeren fra Glenten kan se nøjagtigt, hvad der bliver aftaget ind til modemmet
men hvad der sker efter modemmet, kan man ikke se. Lars J. Knudsen supplerede, at
der er overvågningssystemer, som giver en alarm, hvis der er noget på en Ø, der ikke er
som det skal være.
Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund spurgte om prisen på besøg af en tekniker,
hvortil Lars J. Knudsen svarede, at hvis fejlen ligger hos Glenten, koster besøget ikke
noget for medlemmerne, og hvis fejlen ligger i husinstallationerne, så afregnes der efter
tids- og materialeforbrug. Typisk ligger omkostninger på et niveau på mellem 350 og
1.000 kr. Thomas Szücs fortalte, at efter et besøg fra en tekniker blev det, ved hjælp af
det måleudstyr, som teknikerne har med sig, konstateret, at stikledningen var defekt.
Ved pixeleringer på tv’et er det derfor altid en god ide at spørge naboen, om de også
oplever det, inden man rekvirere en tekniker.
Daniel Gorodowienko, Kochsgade område 3, ville gerne vide hvorfor vi opkræver et månedligt beløb for at have en fast IP adresse, hvortil Thomas Szücs svarede, at det er fordi
mængden af IP-adresser er meget begrænset.
Knud Rye Andersen, Skt. Jørgens Gade område 2 spurgte, om konsekvensen af højere
hastigheder kan være, at medlemmerne må skifte deres fjernsyn ud og selv afholde denne udgift. Det blev der svaret ja til, hvortil Tage Lauritsen, Tune Kabelnet fortalte, at
kravet til tætheder i skærmen (på kabler m.m.) er steget fra 75 dB til 95 dB. Så har man
ikke tæt installation i huset, vil man kunne opleve pixeleringer på fjernsynet.
På forespørgsel fra mødeleder Poul Juul, var der ikke flere der ønskede ordet.
Repræsentantskabet tog herefter bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden til
efterretning.
Glentens Etiske retningslinjer og Glentens it-strategi blev fremlagt af Strategi- og kommunikationsudvalget. Karl-Erik Christiansen, Hunderup område 4, indskød en bemærkning om, at ved en fremlæggelse, skal der tales til forsamlingen og ikke til tavlen.
Lars J. Knudsen supplerede med at informere om, at de Etiske retningslinjer allerede har
haft en konsekvens i og med, at Glenten har stoppet samarbejdet med en virksomhed,
som ikke har betalt skat i Danmark.
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Repræsentantskabet gav slutteligt opbakning til at udvalgets arbejde.
Ad. 4. Regnskab for første halvår 2019
Lars Mott fremlagde hovedtallene i regnskabet for første halvår og oplyste blandt andet,
at der har været flere indtægter end budgetteret. Med den viden der er nu, er det derfor
estimeret at overskuddet pr. den 31/12-19 bliver væsentligt større end budgetteret.
Steen Nicolaisen, Vollsmose undrede sig over, at der stå 0 i samtlige kolonner i regnskabet ud for skat, nu hvor der er informeret om, at Glentens har stoppet et samarbejde
med en virksomhed, der ikke har betalt skat i Danmark. Lars Mott svarede, at alle foreninger – også Glenten - ikke er skattepligtige af indtægter fra medlemmer. Derfor står
der 0 i de nævnte kolonner.
Repræsentantskabet tog fremlæggelsen af regnskabet for første halvår til efterretning.
Ad. 5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jvf. vedtægternes § 13, stk. 4.
Punktet er først relevant til repræsentantskabsvalget i 2022.
Ad. 6. Eventuel information fra områderne
Der fremkom ikke nogen bemærkninger under dette punkt.
Ad. 7. Eventuelt
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug, undrede sig over, at repræsentantskabet ikke
løbende er blevet informeret omkring hvilken bank, Glenten har skiftet til. Hertil svarede
Søren Skaarup, at det ikke har været et bevist valg fra deres side af ikke at nævne det.
Daniel Gorodowienko, Kochsgade område 3 havde spørgsmål omkring kategorisering af
indholdet i EPG – Elektronisk Program Guide. Teknologien i kategorisering af tv-udsendelserne fungerer ikke så godt. Der mangler information herom. Thomas Szücs svarede,
at alt indhold til EPG fås fra en leverandør, og den leverandør får alt indhold fra de enkelte tv-stationer. Så det EPG-indhold, der bliver lagt ud, kan der godt være fejl i, og hvis
det er tilfældet, så stammer de fra tv-stationerne. Og det kan godt være, at kategorien
ikke bliver plukket ud. Sagen undersøges.
Mødeleder Poul Juul konstaterede, at der ikke var flere der ønskede ordet, takkede forsamlingen for god ro og orden, og overgav ordet til formanden.
Formand Søren Skaarup sluttede af med at sige tak for i aften.

Mødet slut kl. 21:45

-oOo–

Odense, den 18. september 2019

Pia Kolle
Referenter

Lars J. Knudsen
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