Referat af repræsentantskabsmødet
Torsdag, den 23. september 2021 kl. 18.30

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

Inden repræsentantskabsmødet gik i gang, var Glenten vært ved en let anretning.
Konstitueret formand Thomas Szücs 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. Samtidig bød Thomas Szücs velkommen til et ny repræsentantskabsmedlem, nemlig Jens Jakob Andersen, nytiltrådt formand for Fredensborg Søparks Antenneforening.
Der var lagt op til 3 hovedtemaer på aftenens møde, som blev fremlagt under punkt 3:
1. Bestyrelsen ønskede at drøfte de foreløbige resultater fra arbejdsgruppen, som blev nedsat
i december 2020.
2. Den nye Web TV-platform som forventes sættes i værk oktober måned 2021 blev vist og
gennemgået af Thomas Szücs.
3. Bestyrelsen ville høre repræsentantskabet om nogle overvejelser der gøres om at foreslå
generalforsamlingen i 2022 at der skal ske anmeldelse af formands-kandidatur hvis man
ønsker at kandidere til formandskabet i Glenten.
-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.
- demonstration af ny web-tv-platform, og information om udvælgelsesprocessen.
4. Drøftelser af overvejsler om anmeldelse af formands-kandidatur inden en generalforsamling.
5. Fremlæggelse af foreløbige resultater fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med spørgsmålet
om hvorledes §13, stk. 3 kan/skal indgå i bestyrelsens arbejde.
6. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2020 (bilag 2).
- information om regnskab for første halvår 2021 (bilag 3).
- information om budget 2021.
7. Eventuel information fra områderne.
8. 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.
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde
Referatet blev godkendt.
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Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden
Thomas Szücs indledte bestyrelsens beretning med at oplyse, at der er indgået aftale med
TV2 Play med rabat. Kravet fra TV2 var at alle TV2’s kanaler skal i pakkerne, og som noget
nyt kom TV2 Sport X med. Aftalen med TV2 om TV2 Play med rabat kan forlænges, hvis generalforsamlingen bakker op om forslag til programflade 2021 / 2022.
Demonstration af den nye WEB player blev vist og der blev informeret om udvælgelsesprocessen for nye WEB player. Beregningerne blev vist på mødet.
TV aftaler 2021 har ikke haft de store ændringer. ALLENTE kom med en forholdsvis lille prisstigning med en klausul om, at TV2 Sport X skulle med.
Markedet for 2022 er afdækket, der er 3 potentielle leverandører som bliver spurgt. NENTs
priser stiger med 31 % grundet en del sportsrettigheder. Discovery mister sportsrettigheder
ved årsskiftet.
TV Fionia er en ny fynsk kanal som kommer i grundpakken – den er gratis. Planen er, at den
kommer med i løbet af oktober måned 2021.
I slutningen af 2020 fordoblede og tredobledes internethastighederne og det er medlemmerne glade for. Det mærkes ikke på dataforbruget. GIGA-projektet – som er udbygning af nettet – har været droslet ned i Corona-tiden, da vi ikke ønsker at forstyrre ved hjemmearbejde
og hjemmeundervisning og så har Dansk Kabel TV haft sendt folk hjem. Vi er omkring ½ år
forsinket i ”marken” men ikke i hovedstationen, og vi forsøger at indhente det forsinkede.
Coronahåndteringen i Glenten har gjort, at Generalforsamlingen har været udsat 2 gange og
repræsentantskabsmøde har også været udsat. Personalet hos Glenten har arbejdet hjemmefra på skift for at undgå for mange sammen på kontoret, og det er gået fint, medlemmerne
har ikke mærket noget til det. De har stadig fået den samme gode service.
Glenten har afholdt 50-års jubilæum i august 2021 og der mødte cirka 100 mennesker op og
de havde et par gode timer med mad og drikke og taler. Det forløb helt perfekt.
Der graves fiber ned i Glentens områder af TDC, hvilket gør at vi markedsfører os specifikt i
de områder, og vi kan ikke mærke, at der er sket et medlemsfald. Tallene er uændrede.
Energi Fyn har været i dialog med Glenten omkring et samarbejde, og der er blevet regnet på
det. Bestyrelsen har dog besluttet at vente lidt, da det ikke pt. ser ud til at Glenten vil opnå
en større gevinst. Bestyrelsen vil tage det op igen om ½ års tid.
Strategiudvalget har lavet strategi for 2025, og det bliver fremlagt for repræsentantskabet i
2022. Mette Bækgaard indskød, at der er noget at glæde sig til. Der sidder 4 personer i strategiudvalget, og de arbejder ud fra, hvad der er bedst for Glentens medlemmer.
Bestyrelsen har kigget på, om man skal kunne afholde en virtuel generalforsamling, hvilket
vil blive et vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen den 30. september 2021.
Der er blevet udarbejdet en forenklet procedure for godkendelse af referater fra møder, hvilket bevirker at referaterne kan offentliggøres hurtigere.
Taget på kontorbygningen på Vagtelvej bliver udskiftet, da det er utæt. Der er blevet indhentet 3 tilbud, og det bedste er blevet accepteret. Arbejdet går i gang i uge 40 i 2021.
Mulighederne for Web-tv uden tv-pakke til medlemmer af Glenten vil blive undersøgt. Det
samme gælder en tv-pakke uden pakkefilter, men med et tv-kort. Disse produkter bliver der
arbejdet videre på. Udviklingen i dag på tv-pakker viser, at der er flere og flere der pakker
ned til en grundpakke eller vælger Internet Only.
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Der bliver i bestyrelsen overvejet, om Glenten skal gøre sig mere og mere uafhængig af tvudbyderne og prioritere internet som en primær indtægtskilde. Fra for eksempel TV2 lyder
meldingen, at TV2 forventer en stigning på TV2 Play abonnementer, så det vil komme op på
omkring 80 %.
Fremtidens internetbehov gør, at Glenten er ved at udbygge nettet, og indkøbe modems, der
kan klare 2.500 Mbit. Måske sænker vi prisen på 1.000 Mbit, men der skal stadig være penge
til at udbygge nettet.
Dirigenten takkede for beretningen og bad forsamlingen om at række hånden op samt sige
sit navn, hvis de ønskede at stille spørgsmål.
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 spurgte, om Glenten Web TV kan ses i udlandet hvortil
Lars J. Knudsen svarede, at Glentens Web TV kan ses i alle EU-landene. Kia Christensen ville
også gerne vide, om det er muligt at forhandle bedre priser ved NENT, som jo sætter prisen
op med 31 %. Hertil oplyste Thomas Szücs, at der vil blive stillet spørgsmål til grundlaget for
prisstigningen, når der skal forhandles.
Anni Rasmussen, Fuglsang ville vide om det kræver Fuldpakken for at få TV2 Play hvilket blev
besvaret af Lars J. Knudsen som oplyste, at det kræver en Mellempakke, eller en Fuldpakke.
Men har man en Grundpakke og TV2 tilvalgspakken er det også muligt at bestille TV2 Play til
kr. 49,00 md.
Anni Rasmussen, Fuglsang oplyste, at der i hendes lejlighedskompleks blev tilbudt internet til
60,00 kr./md. per lejlighed, hvilket hun syntes er billigt og spurgte, om det er muligt for
Glenten at tilbyde, hvortil Thomas Szücs svarede, at det kan vi ikke, da det er internetløsninger, der bliver tilbudt til hele boligblokke.
Erik Hindkjær, Hunderup 2 havde en bemærkning til om bestyrelsen er klar over, hvor stor
en opgave det er at afholde virtuelle generalforsamlinger. Hans erfaring siger ham, at det
kræver en enorm disciplin og han har ikke positive erfaringer. Thomas Szücs svarede, at lige
nu kan det afholdes, som vi plejer, men at bestyrelsen ønsker at være klædt på til at kunne
tilbyde virtuel generalforsamling, hvis en fysisk ikke er mulig.
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet ville gerne vide, hvornår GIGA projektet er endelig afsluttet
hvortil der blev svaret, at det forventes færdigt til udgangen af 2023. Han indskød samtidig,
at han selv har deltaget i to virtuelle generalforsamlinger, hvor der begge gange var lavet en
procedure, der gjorde, at deltagerne kunne lytte til hvad der blev fremlagt fra generalforsamlingen, og at man havde et par dage efter generalforsamlingen til at fremsende sine spørgsmål eller holdninger til direktionen på mail.
Palle Andersen, Seden område 4 mente, at man selvfølgelig skal tilpasse sig og være funktionsdygtige, men at afholde en virtuel generalforsamling, mente han ikke ville fungere.
Karl Erik Christiansen, Hunderup område 4 spurgte, om det var nødvendigt at udskifte taget
på kontorbygningen lige nu, hvor byggematerialerne er dyre, hvortil Thomas Szücs svarede,
at det er absolut nødvendigt, da taget er utæt.
Ad. 4. Drøftelser af overvejelser om anmeldelse af formandskanditatur inden generalforsamlingen
Peter Topp Jensen fik ordet og fortalte, at punktet blev til efter den tidligere formand Søren
Skaarup fraflyttede Glentens leveringsområde og Mette Bækgaard blev konstitueret formand.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Thomas Szücs konstitueret formand. Bestyrelsen
mener, at alle medlemmer bør vide hvem der kandiderer til formandskabet. Det er naturligt i
andre, større foreninger, at formandskandidater skal anmeldes for eksempel 8 dage før en
generalforsamling og Glenten er en større forening med en omsætning i niveauet kr. 100
mio.
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Derfor lægges der op til følgende vedtægtsændring af Stk. 5. ”Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter”, Pkt. 3 ”Indkomne forslag. (Forslag skal være Glenten
skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen”. Pkt. 5. Valg ”a. Formand og kasserer (Anmeldelse af formandskandidat, skal være Glenten skriftlig i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen) på Generalforsamlingen 2022. Og hvis Generalforsamlingen bakker op
vil det kunne træde i kraft efter generalforsamlingen i 2023.
Erik Hindkjær, Hunderup område 2 syntes, at det er en glimrende ide. Og Kia Christensen,
Skibhusvej område 5 var enig og mente, at man skal tilføje det samme med hensyn til valg
af kasserer.
Peter Pætau, intern revisor mente, at det i stedet for 14 dage inden generalforsamlingen skal
være 10 dage.
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet nævnte, at ved at ændre vedtægten, kender man de folk, der
er i bestyrelsen. Som det er i dag kender man ikke bestyrelsen og deres kompetencer. Hertil
indskød Anni Rasmussen, Fuglsang at det var måske en god ide at lave en folder, der fortæller lidt om det enkelte bestyrelsesmedlem og hvad dennes visioner er.
Palle Andersen, Seden område 4 syntes, det er nogle gode tanker, men at man skal gå fuldt
ud. Det skal være præciseret, om det er formanden eller kassereren, der vælges det enkelte
år. Hertil svarede Lars J. Knudsen, at det er angivet i vedtægterne i dag, at formanden er på
valg i lige år og kassereren i ulige år.
Peter Topp Jensen sluttede af med at takke for de gode bemærkninger, og at der vil blive
arbejdet videre på de indkomne forslag.
Ad. 5. Fremlæggelse af foreløbige resultater fra arbejdsgruppen, der har arbejdet
med spørgsmålet om hvorledes §13, stk. 3 kan/skal indgå i bestyrelsens arbejde
Mette Bækgaard startede med at fortælle, at Palle Andersen, Seden område 4 kom med et
ønske om at bestyrelsen skulle bruge repræsentantskabet noget mere og der blev derefter
nedsat en arbejdsgruppe. Der er efterfølgende blevet oprettet en kontaktliste med 7 repræsentantskabsmedlemmer, en informationsmappe og etableret en lukket facebookgruppe med
3 deltager og der er kommet 1 spørgsmål indtil videre. Arbejdsgruppen består af Anni Rasmussen, Fuglsang, Palle Andersen, Seden område 4, Bernt Freiberg, Tune Kabelnet, Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, Mette Bækgaard næstformand i Glenten og Lars J. Knudsen, Glenten.
Arbejdet med at få styrket repræsentantskabet har været at sende mere information ud mellem de 2 møder om året. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder i 2020 og 2021 og har fået
udarbejdet 11 konkrete forslag, som de ønsker at drøfte med repræsentantskabet. Efter mødet i aften, vil arbejdsgruppen planlægge nyt møde for arbejdsgruppen.
Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til Mette Bækgaard, hvortil Erik Hindkjær,
Hunderup område 2 nævnte, at det med at lægge billeder ud af repræsentantskabets medlemmer skal være med samtykke og at alle GDPR-regler skal overholdes. Anni Rasmussen,
Fuglsang mente, at det vil være godt, hvis man kan se, hvem man er og hvor man kommer
fra. Men det behøver ikke ud i områderne.
Mette Bækgaard nævnte, at der er kommet mange gode tanker og gode ideer, men at der
selvfølgelig stadig er plads til flere.
Palle Andersen, Seden område 4 har været med i gruppen og syntes, at det er godt, at man
gør sig mere synlig, da man derved kan få kontakt med folk i områderne. Det vil Mette Bækgaard tage med videre.
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Ad. 6. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2020
Flemming Nielsen sidder i økonomiudvalget sammen med Peter Topp Jensen og Lars Mott og
i fraværelse af Lars Mott, fortalte Flemming Nielsen omkring økonomien og gennemgik årsrapport 2020.
Preben Andersen, Hunderup område 5 kommenterede til indtægterne. Han mente, at Glenten
ikke skal spare sig ihjel, og spurgte til hvordan det kan lade sig gøre at spare kr. 5 mill. Hertil
svarede Flemming Nielsen, at det er primært på grund af Østparken, som er trådt ud af Glenten. Lars J. Knudsen indskød, at det er tendensen, at færre tv-medlemmer medfører færre
indtægter, men modsvares af udgifter til rettighedshaverne. Flemming Nielsen nævnte, at
når der blive solgt tv-pakker, er der en lille fortjeneste. Margin fra salg af tv-pakker og over
til salg af Internet Only er ikke stor og det er bevidst. GIGA-projektet resulterer også i færre
udgifter til drift af ledningsnettet. Peter Topp Jensen indskød, at alle delprojekterne er blevet
mindre og det gør at vi sparer penge.
Peter Pætau, intern revision nævnte, at årsrapporten er revideret og man kan se, at Glenten
mister tv-medlemmer og at folk skifter pakker ”nedad”. Det er GIGA-projektet som ikke er
sat helt i gang grundet Corona.
Peter Topp Jensen fortsatte med at gennemgå budgettet for 1-halvår 2021 og nævnte, at det
var lidt underligt at snakke om budget for 1-halvår 2021 her i efteråret 2021. Da der ikke var
kommentarer til budget 1-halvår 2021 fortsatte Peter Topp Jensen med budget 2021 og forslog uændret kontingent på kr. 550,00 året.
Ad. 7. Eventuel information fra områderne
Palle Andersen, Seden område 4 vil gerne rose direktionen og administrationen. Nordøstfyns
Elforsyning kørte en kampagne i hans område og der var Glenten hurtig til at komme med et
modspil ved at udsende en kampagne i området. Hertil indskød Thomas Szücs, at bestyrelsen
opfordrer alle repræsentantskabsmedlemmer til at give meldinger til Glenten, hvis de oplever
det samme i deres område. Det gælder også ved sammengravning.
Tage Lauritsen, Tune Kabelnet nævnte, at på Sjælland er det TDC som graver net ned og det
sker i samarbejde med Dansk Kabel TV. Han spurgte bestyrelsen, om de ved, om Dansk Kabel TV gør det samme på Fyn, hvortil der blev svaret, at bestyrelsen håber, at Dansk Kabel
TV kan skille det ad. Tage Lauridsen, Tune Kabelnet indskød yderligere, at når der sker overgravning af kabler i Tune bliver kablerne bare sat sammen igen uden Tune Kabelnet bliver
informeret, hvortil Mette Bækgaard nævnte, at det er ikke til at få teknikere i dag, men at
Glenten helst så, at det er deres egne, som udfører disse opgaver.
Palle Andersen, Seden område 4 opfordre til mere synlighed i dagspressen. Man bruger jo
ikke de høje hastigheder, men han syntes, at Glenten skal fortælle, at de lavere hastigheder
også kan noget, men at vi selvfølgelige også kan levere 1.000 Mbit. Hertil blev der svaret, at
Glenten reklamerer i medlemsblad og i specifikke områder. Tage Lauritsen, Tune Kabelnet
fortalte, at i Tune har man efter de indførte 1.000 Mbit lavet en grundig statistik, der viste, at
man bruger den samme hastighed. Det har resulteret i, at Tune Kabelnet har besluttet at
sænke internetprisen.
Thomas Szücs indskød, at fremtidens modems nok vil koste det samme og man kan sagtens
sælge den høje hastighed. De skræmmereklamer der vises, er svære at stå imod.
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet sluttede af med at fortælle en virkelig historie om sjusk ved
nedgravning af fiber i hans sommerhus. Det endte med at både telefonkablet og vandledningen var blevet gravet over, og at han stadig i dag har en sag kørende mod Fibia som skal
betale for udbedring af de skader, deres gravefolk har udført. Telefonledningen fik TDC dog
hurtigt styr på.
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Ad. 8. Eventuel
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug har læst alle referater, der kommer fra Glenten.
Men han har endnu ikke læst noget om et svar på hans spørgsmål omkring muleposerne,
som repræsentantskabet får udleveret, som Erik Berthelsen finder unødvendigt. Det havde
Lars J. Knudsen lovet at tage op på et bestyrelsesmøde. Hertil svarede Lars J. Knudsen, at
forholdet er drøftet i bestyrelsen, men ikke officielt på et dagsordenspunkt. Derfor er bestyrelsens holdning til muleposerne ikke ført til referat. Erik Berthelsen modtager et officielt svar
fra bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til Thomas Szücs, som også takkede
for repræsentantskabets deltagelse til aftenens møde.
-oOo–
Mødet slut kl. 20:30
Odense, den 28. september 2021

Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder

Sign.
Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter
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