Referat af repræsentantskabsmødet
Torsdag, den 6. februar 2020 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 Dansk Kabel TV v/serviceleder Ole Møller serviceleder på Fyn er et selvstændigt aktieselskab i TDC koncernen, med hovedkontor i
København.
Dansk Kabel TV er landsdækkende med omkring 300 kørerende teknikere. Odense afdelingen har kontor, lager og butik på Klokkestøbervej 9, 5230 Odense M. Her er tilknyttet
11 teknikere i anlægsafdelingen, 19 teknikere i serviceafdelingen og 16 personer i administrationen som skifter lidt mellem Odense og Vejle.
Kunderne hos Dansk Kabel TV er Antenneforeninger, Boligforeninger, Erhverv samt offentlige instanser. Deres service og ydelser består i Anlæg og entreprise, Foreningsadministration, Serviceaftaler/Samarbejdsaftaler samt Installationstjek. Glenten har deres
egen portal og den fungerer godt. Medlemmerne hos Glenten har mulighed for at kontakte Dansk Kabel TV direkte men kan også tage kontakt til Glenten, som videreformidler
informationerne.
Hver 14. dag afholdes et møde mellem Glenten og Dansk Kabel TV, hvilket er med til at
optimere det gode samarbejde. Teknikerne fra Dansk Kabel TV kommer ud for lidt at
hvert. Der blev vist eksempler på ”gør det selv” installationer. Teknikerne melder altid
tilbage til Glenten, hvad de kommer ud for, så der herefter bliver lavet korrekte installationer, og i nogle tilfælde for medlemmets egen regning. Efter en spørgerunde, takkede
formanden for det gode oplæg. Oplægget er vedlagt referatet.
-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.
Fremlæggelse og drøftelse af overvejelser/forslag fra repræsentantskabsmedlem
Palle Andersen – Seden område 4 (bilag 2).
Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2019 (bilag 3).
Eventuel information fra områderne.
Eventuelt.

_______________________________________________________________________

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent
Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger
referat på bestyrelsens vegne. Mødelederen indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet er indkaldt rettidigt, hvilket repræsentantskabet tilsluttede sig.
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Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Søren Skaarup indledte bestyrelsens beretning med at fortælle, at samarbejdet med Canal Digital fortsætter, hvilket skyldes ønsket om en fortsat billig grundpakke. Der har
været brugt meget tid på dialog med NENT (Viasat) om fx at integrere Viaplay i grundpakken, men Glenten har takket nej, fordi prisen på Grundpakken, ville blive meget høj.
Sportskanalerne fra NENT er meget dyre. Så det bliver fra Discovery at vi får sportskanalerne 6’eren, Canal 9, Eurosport 1 og Eurosport 2, som tilbydes i et MIX-koncept, hvor
man kan vælge et antal tv-kanaler til og fra.
Der forhandles videre med Discovery og TV 2 på at tilbyde Mix/bland-selv hvor medlemmerne har mulighed for at vælge kanaler, som man lyster, uden at skulle være tvunget
til tv-kanalerne i Mellempakken eller Fuldpakken. Dog har TV 2 for få dage siden, stukket
en kæp i hjulet, og kræver nu ekstra betaling for TV 2 Sport X. Alternativet er Sport Live
som koster ekstra kr. 4,00. Det forventes at blive afgjort på et nyt møde med TV 2 på
fredag i næste uge.
Søren Skaarup gennemgik principperne for MIX-TV, hvor det er krævet, at Kanal 5 er
obligatorisk. Den kan ikke fravælges. Mix-konceptet bliver uden kanaler fra NENT (TV3,
TV3+, TV3 PULS, TV3 MAX og TV3 Sport m.fl.), fordi der ikke kunne opnås enighed, og
det forventes derfor MIX bliver billigere end mellempakken. Kanalerne TV3, TV Puls, TV3
Max, TV3 Plus og TV3 Sport udgår af MIX-konceptet, men ikke af basispakker i flow-tv.
Der forsøges at få tilsvarende kanaler ind, så vi kan tilbyde samme slags underholdning.
Søren Skaarup kunne fortælle, at udskiftning af forstærkere er udført i 2019 som planlagt i henhold til Masterplanen.
Danny Nissen, Christiansgade Område 1 ville gerne vide, om det kræver kort og CAmodul for at få Mix-konceptet, hvortil Søren Skaarup svarede, at det skal man have, på
samme måde, som vi i dag tilbyder Vælg selv-konceptet. Ydermere ville Danny vide, om
man kan fravælge kanaler fra Fuldpakken og købe til fra Mix-konceptet, hvortil der blev
svaret, at det rettighedsmæssigt ikke er en mulighed. Men i MIX-konceptet, er alle tvkanaler fra fuldpakken valgbare.
Tage Lauritsen, Tune Kabelnet kunne oplyse, at det i Tune har vist sig, at der er flere og
flere medlemmer som fravælger Viasat, fordi der er for mange reklamer på de kanaler.
Jan Gregersen, Nordvest Område 1, spurgte om Mix-konceptet bliver til en fast pris, hvilket der blev svaret ja til og at der arbejdes på, at det lanceres 1. april 2020.
Poul Juul, FSA oplyste, at Sport Live og TV 2 Sport X er med i kanaloversigten hos Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA). Sport Live fjernes nok igen, da det generelt er
hestevæddeløb og billard. Han opfordrede til at tage det med ro, lige meget hvad der
sker, fordi vi lige nu er i en overgangsfase flow-tv udfases og streaming-tv indfases. I
fremtiden vil vi komme til at streame mere og mere. På moderne Smart TV er der apps
og derfor behøver man ikke boksen mere. FSA bakker helt op omkring forhandlingsudvalgets arbejde og er begejstret for den billige grundpakke. I fremtiden udgår Vælg selv
og erstattes med streaming.
Søren Skaarup oplyste forsamlingen, at renoveringen af nettet kører planmæssigt. Indtil
videre er der planlagt uændret medlemskontingent og uændrede internetpriser. I dag er
der ca. 100 medlemmer som har opgraderet til den nye hastighed 300/30 Mbit og det
forventes, at arbejdet med renovering af anlægget vil kunne resultere i, at der kan tilbydes Giganet i 2024.
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Tage Lauritsen, Tune Kabelnet indskød her en bemærkning om, at Tune har valgt at udbyde 600 Mbit til en meget lav pris. Det har dog vist sig, at det ikke fungerer optimalt
med wifi i etageejendomme, så Tune Kabelnet har valgt at gå mere forsigtigt frem.
Slutteligt berettede Søren Skaarup om at fremtiden er Mix-konceptet samt mere Vælg
selv tv. Det er bevist, at der bliver streamet mere og mere. Om der skal indgås flere
partnerskaber og udvikles andre internetprodukter, er også en del af overvejelserne.
Kia Christensen, Skibhusvej Område 5 ville gerne vide om bestyrelsen var klar over, om
Fastspeed virkelig kan tilbyde de hastigheder, som de tilbyder, hvilket der blev svaret ja
til. Fastspeed er tidligere YouSee ansatte og Søren Skaarup kunne oplyse, at A2012 har
haft fornøjelsen af et besøg fra Fastspeed på et repræsentantskabsmøde. Problemet med
Fastspeed er, at hvis en antenneforening lukker dem ind og de render med halvdelen af
internetkunderne, vil man ikke kunne forvente, at de vil betale for en opgradering af nettet. Poul Juul, FSA oplyste, at har man en dominerende markedsposition kan konkurrencemyndighederne komme og sige, at man skal åbne sine kabler for Fastspeed og YouSee, hvilket de også udnytter.
Danny Nissen, Christiansgade Område 1, spurgte om det for Glenten er muligt at lave et
samarbejde med HBO eller Netflix omkring streaming og dermed tilbyde det billigere til
medlemmerne. Søren Skaarup oplyste, at der har været forhandlinger med diverse streamingtjenester. Der er pt. takket nej til disse, fordi der blev stillet helt urimelige vilkår
for samarbejdet. Fx vilkår om minimumsgarantier.
Hertil supplerede Poul Juul, FSA at Apple TV, som giver adgang til en masse streaming,
kan købes til omkring kr. 39,00 md. Med omkring 3 mill. husstande i Danmark udgør
Glenten inklusive samarbejdspartnere omkring 1%, så ”købemagten” er ikke særlig stor.
Ad. 4. Fremlæggelse og drøftelse af overvejelser/forslag fra repræsentantskabsmedlem Palle Andersen – Seden Område 4
Palle Andersen, Seden Område 4 havde fremsendt forslaget til drøftelse på dette møde,
da hans opfattelse er, at repræsentantskabet bliver brugt til at rådgive bestyrelsen, som
anført i §13. Ønsket er en dialog om dette. Søren Skaarup svarede, at forslaget er drøftet i bestyrelsen, og man vil gerne høre om det er en generel oplevelse som repræsentantskabet har. Bestyrelsen kom med et forslag om, at der på næste møde i repræsentantskabet bliver sat en time af til at diskutere emnet, hvilket Palle Andersen selv havde
tænkt på.
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug er meget opsat på, at der fortsat er en god
dialog repræsentantskabet og bestyrelsen imellem og efterlyste en telefon- og mailliste,
hvilket vil gøre det nemmere at kommunikere. Han savner også at blive spurgt af bestyrelsen i vigtige sager. Erik Hindkjær, Hunderup Område 2 oplyste, at man ifølge GDPR
hver især skal give tilladelse til at udlevere telefonnummer og mailadresser. Han er også
enig med Palle Andersen og mener samtidig, at repræsentantskabets rolle skal være
modspiller til bestyrelsen og komme med oplæg. Bernt Freiberg, Tune Kabelnet mente,
at det er repræsentantskabets pligt at fortælle bestyrelsen hvad man mener om de emner, som bliver forelagt repræsentantskabet. Det er vigtigt at kigge indad og være proaktive. Kia Christensen, Skibhusvej Område 5 har før været med i repræsentantskabet,
og mener, at repræsentantskabet, i forhold til tidligere, bliver hørt.
Palle Andersen, Seden Område 4 oplyste, at oplægget er ment som et positivt indspark
til at bruge repræsentantskabet i vigtige sager og han tilbød at blive en del af en arbejdsgruppe. André Schneider oplyste, at oplægget ikke er opfattet negativt, og at der er
lagt en bevidst strategi om at få ændret på møderne og få klædt repræsentantskabet
mere på til at informere medlemmerne og være talerøret udadtil. Bestyrelsen har brug
for at der bliver stillet krav fra repræsentantskabet.
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Poul Juul, FSA fremhævede at formanden altid har fortalt om de vanskelige forhandlinger, der er, og repræsentantskabet har nikket godkendende hver gang. Da man for 2 år
siden stod ved en T-vej og havde overvejelser om Discovery skulle være med eller ej,
spillede repræsentantskabet en vigtig rolle.
Et bud på at repræsentantskabet kan gøre sig mere gældende kan være, at man jævnligt
læser de artikler, der er at finde omkring de emner, der rører sig i branchen.
Søren Skaarup medgav Poul Juul, at det kræver en del tid at sætte sig ind i de sager, der
rører sig. Bestyrelsen får information på hvert bestyrelsesmøde og det vil kræve en månedlig informationskilde til repræsentantskabet. Hertil indskød Peter Pætau, Intern (kristisk) revisor at et nyhedsbrev var en mulighed. Ole Hermansen, Åsumvej Antennelaug
foreslog, at der bliver oprettet en lukket Facebook gruppe for repræsentantskabet og evt.
et debatforum hvortil Erik Hindkjær, Hunderup Område 2 indskød, at der eventuelt kunne blive oprettet en lukket intra-gruppe.
Anni Rasmussen, Fuglsang ønskede at få bestyrelsens oplæg sendt ud sammen med
dagsordenen, for at være mere forberedt og komme med kvalificerede spørgsmål.
Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at drøfte de forslag, der er kommet frem og overveje, om det skal være et punkt på næste dagsorden. Lars Mott mente, at vigtige sager
kan fortolkes på forskellige måder og ville høre repræsentantskabet, om der er et behov
for at definere, hvad ”alle vigtige sager” er?
Mette Bækgaard nævnte, at det er vigtigt at holde tavshedspligten. Poul Juul, FSA oplyste at i henhold til GDPR må der gerne laves lister, så man kan kommunikere med hinanden. Dog skal alle på listen godkende, at mailadressen bliver offentliggjort til repræsentantskabet.
Mødeleder Niels Gertsens forslag til konklusion/afrunding på indlæggene og debatterne:
”Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og med repræsentantskabets bemærkninger,
og udarbejder oplæg til repræsentantskabet” fandt tilslutning.
Ad. 5 Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2019
Lars Mott fremlagde regnskabet for 2019, som er revideret og underskrevet.
Der er udarbejdet en 5-års plan med henblik på, at i 2024 vil bankgælden være på omkring kr. 25 mio.
Karl-Erik Christiansen, Hunderup Område 4 spurgte om repræsentantskabet kan være
sikre på tallene den model, der bliver fremlagt for afvikling af gæld Og om der er nogle
vigtige beslutninger, som repræsentantskabet skal inddrages i? Hertil svarede Lars Mott,
at hvis det går galt er vi ikke tvunget til at gøre det, der er budgetteret med. Men vi er
nødt til at investere i anlægget, så det fungerer optimalt.
Palle Andersen, Seden Område 4 roste Lars Mott for hans pædagogiske indsats for at
forklare regnskabet og for den overskuelighed, der er.
Steen Nicolaisen, Vollsmose havde spørgsmål til regnskabets udgifter til Web-tv. Er det
investeringer eller afgifter? Glenten købte jo Web-tv og har indtrykket af, at det er udstyr
blandt andet. Hvad med den nye platform? Kører vi videre med det, vi har nu eller skal
der skiftes leverandør? Lars Mott svarede, at man købte Watz Me Now og at det var den
samlet set bedste mulighed for at tilbyde medlemmerne Web-tv. Driften af web-tv koster
det i regnskabet anførte beløb. Bestyrelsen er i gang med at kigge på alternativer til den
nuværende web-tv-platform. Thomas Szücs, supplerede man pt. er i afdækningsfasen.
Den gældende web-tv-kontrakt udløber primo 2022.
Kia Christensen, Skibhusvej Område 5 roste bestyrelsen for det gode regnskab og spurgte, om man kan gøre interne kritiske revisorer personligt ansvarlig for regnskabet, hvortil
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Lars Mott svarede, at man ikke kan blive personlig ansvarlig for regnskabet. Kia Christensen spurgte ydermere til, om det ikke er mere korrekt at ændre intern kritiske revisorer til bilagskontrollanter, hvortil Lars J. Knudsen kunne oplyse, at de interne kritiske
revisorer tjekker bilag, og om medlemmernes penge er brugt forsvarligt. Det er vedtægterne opererer med begrebet ”interne revisorer”.
Steen Nicolaisen, Vollsmose efterlyste Glentens medlemstal, som blev oplyst til at være
ca. 27.000 inklusive medlemsforeningerne på Sjælland.
Ad. 5. Eventuel information fra områderne
Karl-Erik Christiansen, Hunderup Område 4 oplyste, at han oplever brok over at internettet ikke virker, fordi Dansk Kabel TV har været inde i skabene. Det er især de erhvervsdrivende, han hører om. Da han selv oplevede sort skærm, havde han inden afbrydelsen
modtaget en SMS fra Glenten.
Ad. 7. Eventuelt
Mette Bækgaard oplyste, at den 28. maj 2020 bliver Glenten 50 år. Der arbejdes på at få
lavet et jubilæumsskrift og i den forbindelse efterlyses nogle anekdoter.
Der er planlagt en markering af dagen på Glentens domicil.
Formanden Søren Skaarup sluttede af med at sige tak for i aften.
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Mødet slut kl. 21:50
Odense, den 7. februar 2020
Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder

Sign.
Sign.
Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter

Bilag: Oplæg fra Dansk Kabel TV v/serviceleder Ole Møller
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