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Referat af repræsentantskabsmødet  
  
 Torsdag, den 9. februar 2023 kl. 18.30  

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

  
Inden repræsentantskabsmødet gik i gang, var Glenten vært ved en let anretning. 
 
Formand Mette Bækgaard bød velkommen og spurgte repræsentantskabet om det havde no-
gen indvendinger mod, at gæsterne intern revisor Peter Pætau og Erik Otto Madsen, Bellinge 
Antennelaug var til stede. Der fremkom ingen indvendinger.  
 

- o O o - 
 
Følgende 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. Forslag om uændret forretningsorden for repræsentantskabet 2022-2026 (bilag 2) 
4. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden. 
5.  Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2022 (bilag 3). 
6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf.§ 13, stk. 4 i vedtægterne 
7. Eventuel information fra områderne. 
9. Eventuelt. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Ad. 1.  Valg af mødeleder og referent  
Peter Topp Jensen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger 
referat på bestyrelsens vegne.  
 
Ad. 2.  Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde  
Mødelederen gjorde opmærksom på, at der jvf. forretningsorden var 14 dages indsigelses-
/kommentarfrist efter modtagelsen af referatet. Det oplystes samtidigt, at der ikke var kom-
met nogen kommentarer inden denne frist. På forespørgsel fremkom ingen yderligere kom-
mentarer, og referatet blev derfor godkendt.  
 
Ad. 3. Forslag om uændret forretningsorden for repræsentantskabet 2022-2026 
Bestyrelsen foreslog uændret forretningsorden for repræsentantskabet. Forslaget blev vedta-
get. 
 
Ad. 4.  Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden  
Mette Bækgaard startede beretningen med at beklage, at teknikken drillede på introduktions-
mødet på TV 2. Herefter informeredes om bestyrelsens/udvalgenes aktiviteter i 2022, herun-
der 

• Bestyrelsen har afholdt 11 møder. 
 

• Forretningsudvalget, som består af Mette Bækgaard og Thomas Szücs har afholdt 9 
møder og Lars J. Knudsen deltager i alle FUs møder. 

 
• Strategi- og kommunikationsudvalget, som består af Anni Rasmussen, André Schnei-

der og Mette Bækgaard, har haft 5 møder og sparrer med Glentens marketingsafde-
ling, og der arbejdes henimod en grøn omstilling. Der er etableret sænkning af varme 
og lys på kontorerne, blandt andet for at spare på strømmen.  
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• Forhandlingsudvalget, som er opstået efter etableringen af brancheforeningen A2012 

består af Mette Bækgaard, Thomas Szücs og Bernt Freiberg, Tune Kabelnet. De har 
afholdt 4 møder. Der er forhandlet med bl.a. YouSee, men det har vist sig, at der ef-
terfølgende har været en del udfordringer bl.a. i forbindelse med gennemgang og tjek 
af fakturaer fra YouSee. A2012 er en sammenslutning af 35 antenneforeninger. 
 

• Økonomiudvalget, der består af Lars Mott, Peter Topp Jensen og Flemming Nielsen har 
afholdt 5 møder, som primært har handlet om økonomiopfølgninger og budgettering. 

 
• Teknikudvalget, som består af Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider, 

har afholdt 4 møder. 
 

• Og slutteligt er der arbejdsgruppen vedrørende Glentens repræsentantskab, som be-
står af Anni Rasmussen, Palle Andersen, Seden område 4, Bernt Freiberg, Tune Ka-
belnet, Ole Bendix, Vindinge Antennelaug og Mette Bækgaard, og de har siden sidst 
afholdt 2 møder. Der er blevet etableret en Facebook gruppe og udfærdiget en adres-
seliste, men udvalget kunne godt bruge nogle flere hænder. 

 
Thomas Szücs informerede om skiftet til ny webplayer i starten af 2022, med en Catch up 
funktion på 8 dage. Der er etableret Apps til Samsung og LG fjernsyn. Vi fortsætter samarbej-
det med YouSee og Allente og det er meget beklageligt, at det bliver dyrere at se TV i 2023. 
Her har udgiften til Copydan været den store syndebuk, som varsler prisstigninger på omkring 
10-12 %. Sportsrettighederne stiger med omkring 31 %. Oveni det er Glentens elpriser steget 
med 182 %. 
 
Der lægges op til, at prisen på TV-pakkerne bliver sat op til april 2023 til henholdsvis kr. 169 
for Grundpakken, kr. 499 for Mellempakken og kr. 739 for Fuldpakken. På internetsiden blev 
priserne sat ned i april 2022 med 40 kr. for 200 Mbit fra 239,- til 199,-. 1.000 Mbit blev sat 
ned med 90 kr. fra 339,- til 299,-. Prisen for en 100 Mbit forblev uændret på 139,-. 
 
Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund medgav, at prisstigningerne på Mellempakken og 
Fuldpakken er på grund af, at priserne på sportsrettighederne stiger.  
 
Mette Bækgaard oplyste, GIGA-projektet blev igangsat for at optimere internethastigheden og 
projektet er 1 ½ år forsinket. For at opretholde kvaliteten af det udførte arbejde arbejdes der 
ikke på at indhente det forsinkede. 
Der graves fiber ned alle vegne i Odense, og mange steder hele 2 selskaber samme sted. Der 
bliver lavet kampagner i de områder, og vi kan se, at vores internetmedlemmer er loyale. De 
bliver hos Glenten.  
 
Der har været afholdt repræsentantskabsvalg, hvilket gik godt. Der er dog alt for mange va-
kante områder – 41 i alt. Hertil spurgte Erik Hindkjær, Hunderup område 2, om det var en ide 
at revidere opdelingen af områderne. Man kan eventuelt slå nogle områder sammen, hvortil 
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 indskød, at det nok ikke vil hjælpe at udvide områder-
ne. Peter Pætau, intern revisor, oplyste, at i Tarup er der 4 valgdistrikter, men ved at lægge 
dem sammen vil der være mulighed for at vælge 2 repræsentanter mere. Hertil mente han 
også, at det ville give mening at lægge områderne sammen i Seden. Det blev taget til efter-
retning af bestyrelsen. 
 
Thomas Szücs fortsatte med at fortælle om bestyrelsens overvejelser om fremtiden. Faste tv-
pakker er aftagende, og der streames mere og mere. Web-tv-platformen kan levere tv uden et 
pakkefilter via internettet. De fleste medlemmer har grundpakken og tilvælger forskellige stre-
amingtjenester ved siden af. Der bliver stadig set flow-tv og specielt af den ældre generation. 
Om det ændrer sig, så de unge igen ser mere flow-tv vides ikke, men for øjeblikket viser gra-
ferne en stor stigning i kun streamingabonnementer. 
Der blev vist grafer fra analysefirmaet Wilke og fra analysefirmaet Nielsen. 
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Det bliver nok en mulighed for Glentens medlemmer at se tv via streaming og uden at betale 
for en flow-tv-pakke. Det, der kan være et minus ved at streame, er at udsendelserne kun 
vises som live-streaming. Da det stadig er nyt, har bestyrelsen ikke nemt ved at svare på for 
mange spørgsmål. Men bliver det muligt, vil medlemmerne kunne tilgå ren streaming via Glen-
tens hjemmeside og kravet vil blive, at man skal have Glenten internet og betale medlemskon-
tingent.  
 
Palle Andersen, Seden område 4 ville gerne vide, hvor Glenten er på vej hen. Han mente, at 
det nye vil ødelægge mere for Glenten. Hertil svarede Thomas Szücs, at det er svært at sige 
lige nu, men at det er fremtidsperspektiver og at i stedet for flow-tv vælges der internet only, 
og dertil købes der streamingtjenester.  
Livestreaming er en valgmulighed Glentens medlemmer kan vælge at benytte sig, eller lade 
være. 
Så spørgsmålet er: Hvor er vi om 10 år? Alternativt kan vi vælge at være en internetforening 
uden flow-tv. Valgfrihed er et alternativ, som måske kan blive for dyrt. Lars J. Knudsen ind-
skød, at en københavnsk forening allerede har taget hul på det. De har sænket deres pakke-
priser betydeligt, og taget Viasats tv-kanaler ud af de faste tv-pakker. Hvis medlemmerne vil 
have dem, så må de købe Viaplay. 
Thomas Szücs supplerede med, at Antenneforeningen Århus har kun grundpakken og alt andet 
skal tilkøbes via streaming. Peter Topp Jensen indskød, at 75 % af det TV der ses, er DR og 
TV2 hovedkanalerne.  
 
Pause. 
 
I forbindelse med bestyrelsens overvejelser om fremtiden er der udarbejdet en 10-årsplan for 
drift og investeringer vedrørende internettet. Erik Hindkjær, Hunderup område 2 manglede det 
som et bilag i materialet, da man ikke kunne læse sliden. Men det blev oplyst, at på grund af 
tavshedspligt vil bestyrelsen ikke oplyse konkrete tal, men blot give repræsentantskabet in-
formation om, at der er sat overvejelser omkring internetudviklingen i værk. 
 
Palle Andersen, Seden område 4 mangler mere information om de opgraderinger, der bliver 
meldt ud vis sms-tjenesten. Det vil være en hjælp for alle, hvis der i sms-tjenesten var et link 
til en side på hjemmesiden, hvor interesserede kunne læse mere info. Hertil svarede Lars J. 
Knudsen, at der arbejdes på et link til hjemmesiden i sms’en, som sendes ud. 
 
Erik Otto Madsen, Bellinge Antennelaug spurgte om streaming giver mere plads i nettet hvortil 
der blev svaret, at det gør det. 
 
Peter Pætau, intern revisor havde spørgsmål til Glentens Web-tv, som i dag indeholder en 
uhensigtsmæssighed, da det stopper med at vise en udsendelse inden udsendelsen reelt er 
slut. Lars J. Knudsen svarede, at der arbejdes på at få sat flere opdateringer på, så man und-
går at udsendelsen stopper før den reelt er færdig. 
 
Mads Reiflin Johannessen, Dalum oplyste, at han har mest fokus på internettet.  
 
Troels Michael Lilja, Hjallese område 4 fortalte at EPG’en kører flere gange i døgnet og udfor-
dringen kan være at EPG’en lyver. Hertil kunne Steen Nicolajsen, Vollsmose fortælle, at man i 
gamle dage lagde 10 minutter til hver udsendelse. Så han mente ikke, at det kan være EPG 
versionen, der spiller ind. Thomas Szücs gav ret i, at udsendelsen ikke skal stoppe før den re-
elt er færdig, og Lars Mott indskød, om man eventuelt kunne lave det, så der dukker en boks 
op, som spørger dig, om du ønsker at se den næste udsendelse. Men det må man ikke jvf. 
ophavsretten, oplyste Lars J. Knudsen. Troels Michael Lilja, Hjallese område 4 nævnte samti-
dig, at han støtter op omkring udviklingen af streaming og internet. 
 
Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund spurgte til bestyrelsens overvejelser om fremtiden på 
internetsiden og om den nye 10-års plan kunne uddybes, hvortil der blev svaret, at den vil 
komme med som et punkt på efterårets repræsentantskabsmøde.  
 
Herefter blev bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden taget til efterretning. 
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Ad. 5. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2022 
Lars Mott startede sin beretning om økonomien med at fortælle, at han slutter sit virke i Glen-
tens bestyrelse, da han er flyttet ud af Glentens forsyningsområde. Han takkede for opbaknin-
gen i den forgangne tid og pegede på Peter Topp Jensen som et godt alternativ til posten som 
kasserer.  
Lars Mott gennemgik herefter årsrapporten og budget for 2023. Der vil blive foreslået et uæn-
dret kontingent på kr. 550 på Glentens generalforsamling torsdag den 2. marts 2023. 
 
Troels Michael Lilja, Hjallese område 4 stillede spørgsmål til salg og køb af tilvalgsprodukter og 
hertil svarede Peter Topp Jensen, at små varer afskrives hurtigere. Lars J. Knudsen oplyste, at 
det dækker over bl.a. Wi-Fi Extender og programkort, m.v., som købes ind i store mængder 
for at opnå rabat, og derefter sælges løbende. Peter Pætau, intern revisor indskød en be-
mærkning om, at det er noget, der bliver tjekket grundigt ved den interne revisions gennem-
gang og Lars J. Knudsen forklarede, at der kommer en mere detaljeret oversigt i forbindelse 
med intern revision. 
 
Flemming Nielsen indskød, at Glenten er en forening og man kan spørge sig selv om, hvorfor 
vi gerne vil have overskud, men det er fordi, der er lån i banken og overskuddet går til at ned-
bringe gælden. Hertil supplerede Lars Mott, at banken yder kreditter og at Glenten er i gode 
hænder. 
 
 
Ad. 6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jvf. vedtægternes § 14, stk. 3. 
Lars Knudsen oplyste, at dette punkt er med på dagsordenen i henhold til gældende forret-
ningsorden og først gældende i 2026, men at det skal tages til efterretning. 
 
Ad. 7. Eventuel information fra områderne 
Steen Nicolajsen, Vollsmose fortalte, at Glentens Web-tv player App på Apple tv 4 har en del 
fejl, men at han gerne vil lave en beskrivelse af det, hvis det kan bruges. Palle Andersen, Se-
den område 4 har også den App på Apple tv 4, men hos ham virker den fint. 
 
Ad 8.  Eventuelt 
Under eventuelt fortalte Mette Bækgaard, at de nye repræsentanter får tilbudt en gennemgang 
af deres tilslutning uden beregning. 
 
Ole Hermansen, Åsumvejs Antenneforening fortalte, at ved nedgravning af fibernet i området 
bliver reetableringen af fliserne lagt på en meget underlig måde. De har haft fat i gravefolkene 
fra Munck, men det er stadig ikke udrettet. Kia Christensen, Skibhusvej område 5 nævnte, at 
de skal kontakte Park og Vej for at få det udbedret. Thomas Szücs fortalte, at han er glad for 
at han har fået nyt fortov, for det var den samme problematik, der hvor han bor, at fliserne lå 
hulter til bulter. Han sendte et billede af fortovet via App’en ”Giv et tip”. Hertil fortalte Bernt 
Freiberg, Tune Kabelnet, at alle kommuner har den App ”Giv et tip” og at graveselskaber, som 
ikke reetablerer, er forpligtet til at reetablere op til 1 år efter skaden er sket. Så han opfordre-
de til at kontakte kommunen. Flemming Nielsen mente ikke, at det er korrekt at kontakte Park 
og Vej hvortil Bernt Freiberg, Tune Kabelnet oplyste, at der sidder en person i kommunen, som 
skal tage sig af sådanne sager. Og denne person skal tale den sag sammen med grundejerfor-
eningen eller antenneforeningen over for skadevolder.  
 
Palle Andersen, Seden område 4 mente ikke, at emnet om gravefolk og reetablering af fortove, 
havde noget at gøre med repræsentantskabets møde, men det var Kia Christensen, Skibhusvej 
område 5 ikke enig i. Da hun kontaktede Glentens bestyrelse om de gravefolk, der var i områ-
det, blev der fra Glentens side sendt informationsmateriale ud omkring Glentens produkter. Og 
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet syntes at problemstillingen er interessant, da der også kan ske 
skader på antenneforeningernes net de steder, hvor der bliver gravet. Det kan sagtens ske for 
Glentens net også. Så emnet er virkeligt aktuelt, og han opfordrede til at man skal være op-
mærksom på, hvem der graver i ens område. 
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Frank Baaring Rasmussen, Hinderuplund havde spørgsmål til, om man kunne gøre noget ved 
de 41 vakante områder? Han fortalte, at i Hinderuplund inviterede man en fra Glenten ud til at 
deltage i generalforsamlingen i Hinderuplund. Han spurgte bestyrelsen, om den vil forsøge at 
kontakte de områders bestyrelse og deltage i generalforsamlingen. Det blev taget til efterret-
ning. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og tak for spørgsmål. Bestyrelsen vil rigtig gerne have 
input fra alle i repræsentantskabet. 
 

- o O o – 
 
Mødet slut kl. 20:15 
  
Odense, den 9. februar 2023 
  
 
                 
Sign.       Sign. 
Peter Topp Jensen     Pia Kolle og Lars J. Knudsen  
Mødeleder        Referenter 


