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Referat af repræsentantskabsmødet  
  
 Torsdag, den 7. februar 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 markedschef Rasmus R. Ellekjær og Christian 
Breum fra Copydan Verdens TV. Rasmus R. Ellekjær gav forsamlingen en indsigt i hvad 
der sker i samarbejdet mellem producenter og rettighedshaver og brugerne. I 1977 opstår 
Copydan og består i dag af 7 foreninger med forskelligt fokus, hvoraf de fire AV-foreninger 
hedder Copydan Verdens TV, AVU-medier, Kulturplus og Arkiv.  
 
Copydan er en nonprofit organisation stiftet og styret i dag af 30 rettighedsorganisationer, 
som repræsenterer kunstnere og producenter. I 2017 fik Copydan AV-foreninger i alt 
1.363,5 mio i vederlag til fordeling blandt rettighedshaverne og det sker via en fordelings-
nøgle fastlagt ved voldgift eller aftale med UBOD og Koda.  
 
Efter en spørgerunde fra de fremmødte takkede formanden herefter for den fine gennem-
gang. 
 
Copydan Verdens TV’s indlæg er vedlagt dette referat som bilag 1.  
 

- 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. 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden. 
4. Fremlæggelse og drøftelse af de den 24. december 2018 fremsendte forslag til 

vedtægtsændringer. 
5. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2018. 
6. Fastlæggelse af repræsentantskabets forretningsorden. Bestyrelsen foreslår 

uændret forretningsorden, med undtagelse af forslag til ny §2, stk 7. 
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  
Søren Skaarup indledte bestyrelsens beretning med at fortælle, at der er tænkt tilbage til 
sidste repræsentantskabsmøde, og meget af det samme går igen. Forhandlingerne med 
tv-udbyderne bliver stadig sværere og sværere og det har bevirket, at hele markedet er 
blevet afdækket. Et samarbejde med en større tv-udbyder var fristende, men en konse-
kvens af et eventuelt samarbejde ville være, at grundpakken ville blive markant dyrere. 
Der er mange medlemmer, der har grundpakken, og tallet er stigende. Mellempakken og 
fuldpakken ville blive billigere ved et eventuelt samarbejde. Bestyrelsen har ikke ønsket at 
give slip på den billigere grundpakke Glenten har.  
 
Udviklingen på tv-seningen viser fortsat, at der bliver set mindre og mindre ”traditionelt” 
tv (flow-tv) og mere streaming-tv. 
 
Mix eller ”bland selv” bliver der arbejdet på, og det går ud på, at man i mellempakken eller 
fuldpakken har mulighed for at blande tv-kanalerne selv. Der er dog nogle tv-kanaler, som 
er tvungne. Efter 2019, når filtrene er skiftet, vil vi kunne tilbyde bland selv, og her bliver 
det vigtigt, at få budskabet bragt ud til medlemmerne.  
 
Renovering af nettet, som blandt meget andet består af udskiftning af filtre, udskiftning af 
forstærkere og defekte standere samt opdeling af Øer, udskiftning af modems og opgra-
dering af hovedstationen, er godt i gang. Prisen er cirka 16 mio. om året de næste 5 år. 
For at få renoveringen til at ske hurtigst muligt, skal en del af renoveringen lånefinansieres. 
Kigger man tilbage til 2001, skulle man have taget internet in house og tilbudt det med-
lemmerne, hvilket havde bevirket en anderledes økonomi i dag. Det stigende dataforbrug, 
højere internethastigheder og forbedring af stabiliteten i anlægget gør, at renoveringen af 
nettet er nødvendigt. 
  
Internetprisen blev sat op 1. januar 2019 og er i dag kr. 139,00 per måned. Der er flere 
og flere, der bestiller internet only, hvilket er i tråd med udviklingen, der viser, at flere og 
flere streamer.  
 
Der har været diskuteret frekvensplan, og det væsentlige er hvor i nettet, at filtrene bliver 
anbragt og hvilken frekvens, der skal bruges til de forskellige tv-pakker og til internettet. 
Det er blevet lagt fast, hvor filtrene skal skille i frekvensplanen og det har skabt plads til 
internettet.  
 
Der har været afholdt repræsentantskabsvalg i november 2018 og repræsentantskabet 
består i dag af 44 medlemmer og 12 associerede foreninger.  
 
Glenten kan som noget nyt tilbyde TV2 Play til kr. 49,00 per måned til medlemmer som 
har mellempakken eller fuldpakken. Normalprisen er 139 kr. om måneden. 
 
Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var 
spørgsmål. 
 
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 ville gerne vide, hvorfor man nedlagde maildomæ-
ner, da Glenten overtog internetdelen fra Stofa. Hun mente, at man som forbruger ejer sin 
mailadresse. Flemming Nielsen svarede, at Stofa ejede domænet og at Glenten ikke havde 
mulighed for at få dem overdraget. Ydermere ville både Kia Christensen og Finn Risum, 
Skibhusvej område 6 vide, om det er dyrt at have sin egen mailserver/domænested. Tho-
mas Szücs svarede, at der i forbindelse med at have sit eget domænested følger en del 
opgaver med, som for Glenten er dyre at løse. Der går hurtigt en time for en supportmed-
arbejder med at hjælpe et medlem i at opsætte mail og besvare relaterede spørgsmål.  
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Preben Andersen, Hunderup område 3 spurgte, om man har overvejet at tilbyde mobilt 
internet, hvortil Søren Skaarup svarede, at det har været overvejet og der har være lavet 
undersøgelser, men at det pt. ikke er prioriteret, da der skal være overskud til det i admi-
nistrationen. Glenten Mobil kan være et alternativt. Lars J. Knudsen supplerede, at man 
via Glenten Mobil kan købe mobilt internet. 
 
Steen Nicolaisen, Vollsmose ville høre, om der bliver købt nye modems til medlemmer med 
langsomme hastigheder. Søren Skaarup svarede, at der bliver skiftet modems, så de lever 
op til det nye frekvensområde. 
 
Simon Flarup, Ejbygade område 1 spurgte, om man har overvejet IPv6 i forbindelse med 
renovering af nettet, og hertil kunne Thomas Szücs svare, at der fortsættes med IPv4. Der 
er ved at blive nået en grænse. Derfor deles samme IP-adresse, hvilket kan resultere i, at 
nettet kører langsommere. Udstyret kan sagtens klare en opgradering til IPv6, men det 
kræver, at de sider, der bliver besøgt, også kan være med. 
 
 
Ad. 4.   Fremlæggelse og drøftelse af de den 24. december 2018 fremsendte for-
slag til vedtægtsændringer 
Mette Jørgensen startede med at berette om arbejdet i Strategiudvalget med at gennemgå 
vedtægterne i det forløbne år. Efter mange gode input kunne de fremlægge 8 forslag til 
vedtægtsændringer. Andre Schneider lagde ud med at gennemgå første forslag:  
 
Forslag 1 som omhandlede § 2 Formål: 
 
Palle Andersen, Seden kunne se en mulig konflikt, hvis ejerskabet til stikledningen bliver 
medlemmets. Hvem skal fejlfinde og betale for fejlfindingen? 
 
Peter Topp Jensen, Kochsgade område 2 mente, at det vil give en del utilfredse medlemmer 
hvis der for eksempel opstår ustabilitet i TV signalet. Hvor lægges ansvaret henne? Har 
man undersøgt, hvad andre antenneforeninger gør? 
 
Karl-Erik Christiansen, Hunderup område 4 mente, at hvis man ændre i vedtægten, er det 
yderst vigtigt, at informere medlemmerne. 
 
Peter Pætau, intern (kritisk) revisor oplyste, at der i Tarup og Kolibri står kabelskabe, som 
er næsten umulige at finde. Hvem skal betale for at finde de skabe? 
 
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet oplyste, at Tune Kabelnet har præcist det forhold, som der 
bliver forslået. Det fungerer uproblematisk. I forbindelse med en fejlsøgning bliver der målt 
først i skabet ved vejen og dernæst inde hos medlemmet.  
 
Leif Rasmussen, Fyrreparken mente, at ændringen vil skabe et problem i og med, at der i 
lejekontrakterne står, at der leveres TV til første stik i huset.  
 
Leif Rasmussen, Hunderup område 5 mente, at hvis man delte udgiften ud på antal med-
lemmer, er udgiften ikke så høj.  
 
Torben Høst, Nordvest område 4 indskød en historisk bemærkning, idet han oplyste, at i 
Kolibri Antenneforening var stikledningen medlemmets eget ansvar og det fungerede al-
deles glimrende.  
 
Poul Juul, FSA ville gerne bede både bestyrelsen og repræsentantskabet om at løfte dis-
kussionen/argumentationen op. Alle stikledninger er grundejers ansvar, hvilket også be-
skrives af forsikringsselskaberne og af lovgiver. 
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Peder H. Christensen, Søparken var enig i, at man som husejer hænger på den og for dem 
som bor i lejlighed, må det jo være ejeren af lejligheden. 
 
Søren Skaarup oplyste, at man fra andre foreninger har erfaret, at de ikke gør det på 
samme måde som Glenten og derfor ønskes der en ændring af vedtægten.  
 
Finn Risum, Skibhusvej område 6 stemte for at ændre paragraffen i og med, at det må 
være skadevolder som skal betale for ny stikledning på egen grund. 
 
Peter Topp Jensen, Kochsgade område 2 oplyste, at han har siddet i bestyrelsen for Bulle-
rup Antennelaug, hvor ejerskabet til stikledningen er laugets. 
  
Lars Mott nævnte, at der i de kommende år vil komme flere udgifter til stikledninger og 
ønsker, at forslaget vedtages. 
 
Kia Christensen, Skibhusvej område 5 fortalte, at andre leverandører selv bære risikoen 
ind til måleren.  
 
Slutteligt kunne André Schneider oplyse, at udvalget godt er klar over, at det er vigtigt at 
sprede budskabet og informere medlemmerne.  
 
Forslag 2 omhandlede § 3 Medlemskab: 
Det ønskes præciseret, at foreninger også kan optages som medlem af Glenten og det 
giver 2 muligheder: A-Foreningsmedlem og B-Foreningsmedlem. 
 
Anni Rasmussen, Fuglsang foreslog, at man kaldte de to medlemskaber for A og A1. 
 
Poul Juul, FSA oplyste, at FSA godt kan leve med at blive kaldt B-Foreningsmedlemmer, 
og mente samtidig, at det bare kunne hedde medlemmer. Udvalget oplyste, at forslaget 
indebærer, at der er 3 typer af medlemskaber hos Glenten:  

1) Medlemmer af Glenten, som er de husstande, der aftager 1 eller flere produkter hos 
Glenten. 

2) A-Foreningsmedlem, hvor Glenten signalforsyner foreningen, servicerer forenin-
gens antenneanlæg og administrerer foreningens medlemmer. 

3) B-Foreningsmedlem, hvor foreningen aftager 1 eller flere af Glentens produkter, og 
ikke noget andet. Glenten servicerer ikke foreningens antenneanlæg, og Glenten 
administrerer ikke foreningens medlemmer. 

 
Jan Gregersen, Nordvest område 1 foreslog, at det blev ændret til at man kalder medlem-
merne for direkte medlemmer eller indirekte medlemmer. Hertil indskød Frank Båring Ras-
mussen, Hinderuplund et forslag som lød på primære og sekundære medlemmer. 
 
Erik Hindkjær, Hunderup område 2 gik ind for forslaget. 
 
Forslag 3 omhandlede § 5 Anlægget og ejendele 
Ingen kommentarer. 
 
Forslag 4 omhandlede § 6 Udmeldelse 
Der er forslået en tekstmæssig ændring i forhold til opsigelsesvarsel hvilket i praksis alle-
rede er ændret.  
 
Nuværende stk. 2 foreslås slettet og ny stk. 2 omformuleres til foreningen, hvor der står 
G.A.L. 
 
Der var ingen kommentarer til forslag 4. 
 
Forslag 5 § 8 Generalforsamling 
Ingen kommentarer. 
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Forslag 6 §9 Valg 
Ingen kommentarer 
 
Forslag 7 § 11 Bestyrelsen og Administrationen 
Palle Andersen, Seden område 4 forslog en præcisering af administrationens ledelse. Kan 
det ændres til den daglige leder? 
 
Forslag 8 § 16 Misligholdelse 
Poul Juul, FSA oplyste, at der skal byttes om på stk. 3 og stk. 4, så partshøring sker inden 
repræsentantskabet bliver inddraget.  
 
Finn Risum, Skibhusvej område 6 spurgte, om man har overvejet at ændre navnet til 
Glenten, hvilket det har, og man har valgt ikke at ændre det. 
 
Erik Hindkjær, Hunderup område 2 ønskede, at ordet ”foreningen” stemmer overens med 
alle andre i paragrafferne. Lars Mott oplyste, at foreningens navn Glentevejs Antennelaug 
skal være angivet i vedtægten og hertil foreslog Finn Risum, Skibhusvej område 6, at man 
kan skrive forening i parentes. Ole Bendix, Vindinge Antennelaug oplyste, at det skal un-
dersøges grundigt, såfremt der skal ske ændringer i firmanavn med hensyn til forskellen 
på antennelaug og antenneforening. Frank Båring Rasmussen, Hinderuplund forslog, at 
man i starten af vedtægten skrev (Glenten).  
 
Slutteligt takkede udvalget for de gode input, som de vil arbejde videre på. 
 
 
Ad. 5.   Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2018 
Under gennemgang af årsrapporten 2018 ved Lars Mott havde Frank Båring Rasmussen, 
Hinderuplund et spørgsmål om, hvorfor der bliver budgetteret så lavt, hvortil Lars Mott 
fortalte, at der skal opkræves programafgifter som i løbet af året, kan blive tilpasset.  
 
Peter Topp Jensen, Kochsgade område 2 ønskede at vide, om letbanebyggeriet er omkost-
ninger, der bliver drift ført? Ydermere anbefalede han, at det skulle kunne ses i regnskabet. 
Ifølge Lars Mott afskrives letbaneprojektet løbende, når hele letbanen er færdig. I øjeblik-
ket fremgår det som et træk på bankkontoen og man skal se det som et projekt under 
opførsel.  
 
Frank Båring Rasmussen, Hinderuplund ønskede at vide, om strategien med egne tekniker 
holder, hvortil Lars Mott svarede, at der arbejdes på at få så meget som muligt in house. 
Det er dog en udfordring at skaffe folk med de rigtige kvalifikationer. Der blev i øvrigt 
ansat en projektleder sidste år, hvilket har været en god investering.  
 
Anni Rasmussen, Fuglsang spurgte, om letbaneprojektet er med til at opgradere nettet. 
Thomas Szücs svarede, at Glenten låner jorden af Odense Kommune. De steder hvor let-
baneprojektet graver i jorden, skal Glenten flytte kablerne for egen regning. Finn Risum, 
Skibhusvej område 6 mente, at det skal være angivet i regnskabet. Lars J. Knudsen oply-
ste, at Odense Letbane er nævnt på side 7 i Årsrapporten. 
  
Det forventes, at udviklingen i personaleomkostningerne falder til et lavere niveau grundet 
anlægsoptimeringerne.  
 
Preben Andersen, Hunderup område 3 ville gerne vide, om Glenten har kreditværdighed 
på kr. 50 mio. hvilket Lars Mott bekræftede. Der blev også spurgt ind til, om det kan passe, 
at der har været en interesseret køber af bygningen, som Glenten ejer, hvilket Lars Mott 
også kunne bekræfte. 
 
De fremmødte repræsentanter havde svært ved at læse tal og tekst på nogle af de slides, 
der omfattede regnskabet, og anbefalede større skrifttyper til fremvisning til generalfor-
samlingen. 



     

6 
 

 
Fremlæggelsen af årsrapport 2018 blev herefter taget til efterretning. 
 
 
Ad. 6.   Fastlæggelse af repræsentantskabets forretningsorden. Bestyrelsen fore-
slår uændret forretningsorden, med undtagelse af forslag til ny § 2, stk. 7 
Søren Skaarup gennemgik forslaget omkring ny § 2, stk. 7 og hertil spurgte Palle Ander-
sen, Seden område 4, om man skal betragte det således, at man får mundkurv på, hvortil 
Søren Skaarup svarede, at det ikke var ment sådan, og at uvedkommende 3. part ikke er 
medlemmer af foreningen.  
 
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug kunne godt se, at grundet en speciel begivenhed 
er det nødvendigt at stramme op.  
 
Palle Andersen, Seden område 4 oplyste, at det, der stødte hans øje, var ordet ”uvedkom-
mende” 3. part, hvortil Poul Juul, FSA foreslog, at man skriver ”ikke medlemmer” i stedet 
for. Peter Topp Jensen, Kochsgade område 2 mente, at linjen helt skulle slettes, da der er 
tavshedspligt, hvortil Preben Andersen, Hunderup område 3 nævnte, at som repræsentant 
kan man jo ikke have tavshedspligt. Han foreslog også, at man fjernede ”uvedkommende” 
hvilket Ole Bendix, Vindinge Antennelaug gav ret i. 
 
Preben Andersen, Hunderup område 3 mente, at fordi Glenten offentliggøre referaterne på 
hjemmesiden, er det da vanskeligt, ikke at videregive information til ikke-medlemmer. 
Søren Skaarup oplyste, at der bliver sorteret i det materiale, der lægges ud til offentlighe-
den. 
 
Peder H. Christensen, Søparken kommenterede, at det er for at passe på foreningen, at 
der skal ændres i forretningsordenen. Repræsentanterne skal kunne berette overfor med-
lemmerne, hvad der rører sig i foreningen, men han er også godt klar over, at der inden 
generalforsamlingen ikke skal for meget information ud. 
 
Slutteligt foreslog Søren Skaarup, at der arbejdes videre med forslaget fra Poul Juul hvilket 
forsamlingen tilsluttede sig. 
 
 
Ad. 7. Eventuel information fra områderne  
Palle Andersen, Seden område 4 manglede svar på en mail, han tidligere har sendt til 
bestyrelsen, og ønsker information om planlagte arbejder i områderne. I følge Søren Skaa-
rup har det været diskuteret i bestyrelsen og kunne berette, at der i forbindelse med Gi-
gaprojektet bliver lavet en plan, som bliver informeret ud til repræsentantskabet. SMS 
tjenesten fungerer og den kan man tilmelde sig. 
 
Frank Båring Rasmussen, Hinderuplund opfordrede til, at der bliver sendt information ud 
omkring kommende arbejder i de forskellige områder.  
 
 
Ad. 8.   Eventuelt 
Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug undrede sig over, at man i sidste referat har 
nævnt en person med navns nævnelse i forbindelse med en afstemning. Det er ikke noget, 
der normalt bliver gjort, medmindre medlemmet selv ønsker det ført til referat med navns 
nævnelse.  
Det blev oplyst, at vedkommende havde ønsket at vedkomnes standpunkt, blev ført til 
referat. 
 
Dirigenten sluttede af og gav ordet til formanden, som spurgte repræsentantskabet om 
der fortsat var stemning for, at der bliver planlagt en informerende del inden repræsen-
tantskabsmødet, hvilket der var stemning for.  
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Herefter takkede han forsamlingen for god ro og orden og oplyste, at aftenens middag 
kunne nydes i gæstekantinen. 
 
 

- o O o – 
 
 
Mødet slut kl. 21:45 
  
Odense, den 7. februar 2019 
                 
Sign.       Sign. 
Niels Gertsen      Pia Kolle og Lars J. Knudsen  
Mødeleder         Referenter 


