Den 20. februar 2020, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark,
NEPTUN i Odense.
I alt 111 stemmeberettigede var til stede.
Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden spurgte generalforsamlingen, om den havde noget imod, at der var to gæster til stede, Henrik Wilki,
Sparekassen Sjælland-Fyn, som er Glentens pengeinstitut og Erik Bruntse, PricewaterhouseCoopers som er Glentens eksterne revisionsselskab. Der fremkom
ingen indvendinger.
På bestyrelsens vegne blev advokat Henrik Benjaminsen, Ret & Råd advokaterne foreslået som dirigent. Henrik Benjaminsen blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens kontor som referent. Pia Kolle blev
valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
I alt 5 stemmetællere blev valgt:
Peter Pætau
- Intern kritisk revisor for Glenten
Jette Petersen
- Glentens Kontor
Natalia Bonde
- Glentens Kontor
Maja Petersen
- Glentens Kontor
Lars J. Knudsen
- Glentens Kontor
1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup:
Søren Skaarup startede beretningen med at fortælle om TV-forhandlingerne.
Bestyrelsen har valgt at prioritere den billige pris på grundpakken. Omkring
halvdelen af Glentens medlemmer har Grundpakken og omkring 3.000 har Internet Only – altså internet uden tv. Der har været brugt rigtig meget tid på at
forhandle og det har vist sig, at Viaplay og NENT (Viasat) er for dyre. NENT,
TV2 og Discovery er de store på markedet. TV2 og Discovery har været på tale
og en aftale var næsten på plads. Stort set alle de små kanaler fra NENT foreslås
bytte ud med Discoverys kanaler, fordi Discovery gerne vil være med til Mixkonceptet på rimelige vilkår. Men for nyligt meddelte TV2, at der kræves ekstrabetaling for den nye sportskanal (TV2 SportX), hvis den skal med i et Mixkoncept. Derfor udskydes Mix-konceptet. Mix-konceptet giver mulighed for at
vælge de kanaler, man ønsker.
TV2 SportX koster 17,00 kr. inkl. moms og afgift til Copydan kontra Sport Live
til 4,00 kr. inkl. moms og afgift til Copydan. Bestyrelsens forslag om TV2 SportX
i Fuldpakken blev derfor ændret til ikke at komme med.
På internetsiden er 5-års masterplan udarbejdet af bestyrelsen. I 2019 er alle
pakkefiltre udskiftet planmæssigt, og der er sket frekvensplanomlægning. Også
planmæssigt. Anlægget bliver ombygget til GIGANET, og det giver mulighed for
mere streaming. Streaming er den type tv-sening, der vinder mere og mere
frem.
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Opgraderingen til GIGANET sker Ø for Ø i perioden 2020-2024. Vi tilbyder allerede i dag internethastigheden 300/30 Mbit.
I forbindelse med opgraderingen til GIGANET kommer teknikeren ud for en del
i og med at skabe er gemt væk bag hække, som ikke er blevet klippet samt
skabe, som er blevet brudt op. Det bliver der gjort noget ved og det resulterer
i bedre byggekvalitet og proaktiv fejl retning.
GIGANET betyder for den almindelige familie, at alle kan streame samtidig, da
man kan få op til 1.000 Mbit. Man kan hente 25 billeder på 1 sekund og hente
Windows 10 ned på ca. 40 sekunder som normalt vil tage omkring 10-15 minutter. Det koster mellem 80 og 85 mill. kr. at opgradere, men det er vigtigt,
at vi følger med udviklingen. Slutteligt kunne formanden oplyse, at den månedlige internetpris fastholdes.
Glenten har i løbet af 2019 skiftet bank til Sparekassen Sjælland-Fyn som har
resulteret i reducerede omkostninger i niveauet 100.000 kr. årligt. Der har samtidigt i årets løb været arbejdet på at sætte en del af Glentens ejendom til salg.
Der forventes afklaring i løbet af 2020.
Slutteligt kunne formanden oplyse, at Glenten kan fejre 50-års jubilæum den
28. maj 2020. Der vil alle Glentens medlemmer være velkommen til at markere
dagen på Glentens domicil.
Dirigenten takkede formanden for bestyrelsens beretning og spurgte forsamlingen, om der var nogle spørgsmål, hvilket der ikke var.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2019 med tilhørende specifikationer
i hovedtal med reference til siderne i generalforsamlingskompendiet.
Fra salen blev der stillet spørgsmål til hvorfor Glenten skal betale for ændring
af kabellægning i forbindelse med Odense Letbane, hvortil der blev svaret, at
Glentens kabler ligger i under fortove og veje forudsat det såkaldte gæsteprincip. Gæsteprincippet betyder, at kabler kan ligge under fortove og veje uden
omkostninger for Glenten. Til gengæld skal man selv sørge for og bekoste kabelflytning ved anlægsarbejder.
Dirigenten bad herefter forsamlingen om at godkende eller forkaste regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kasserer Lars Mott ønskede at fortsætte med punkt 4, hvilket han fik lov til.
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2020 i hovedtal og refererede til
generalforsamlingskompendiet.
Kasserer Lars Mott fremlagde herefter forslag til uændret kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
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Dirigenten præciserede, at der ikke skal stemmes om budgettet, men at man
kan ytre sig om den. Ingen ønskede at ytre sig om budgettet, hvorefter dirigenten konstaterede budgettet er taget til efterretning.

3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2020-2021.
Søren Skaarup gjorde rede for forslaget, hvor der skulle tages stilling til om
generalforsamlingen ønskede TV2 SportX i Fuldpakken og/eller Sport Live i
Grundpakken. Mellempakken og Fuldpakken skal ses i sammenhæng. Der stilles forslag om at 6’eren flytter til Fuldpakken og dk4 flytter til Mellempakken.
Nye kanaler i Fuldpakken bliver Discovery Science, History, BBC Earth og Vh1.
I Grundpakken kommer der 4 nye kanaler som er NRK2, SVT2, Pro7, Sat1 og
den 5. bliver den nye Sport Live, som der skulle stemmes om.
Vagn Erichsen spurgte, om prisen på Grundpakken fortsat vil være 124,00 kr.
md. hvis Sport Live kommer med? Hertil blev der svaret, at Grundpakkeprisen
bliver 133,00 kr. md. med Sport Live.
Mia Herbert Larsen ønskede ikke at dk4 blive byttet med 6’eren.
Peter Topp Jensen spurgte, hvorfor dk4 skal bytte plads med 6’eren, hvortil der
blev svaret, at det er Discovery, der har stillet det som krav. Det vil dog ikke
blive nødvendigt, hvis Glenten ikke får implementeret Mix-konceptet hvilket afhænger af forhandlinger med TV2. Kanalen dk4 vil man stadig kunne købe via
Vælg selv.
Allan Gorm Larsen ville gerne vide, om han kan fortsætte med Grundpakken og
tilkøbskanalerne dk4, TV2 News og TV2 Charlie, hvilket der blev svaret ja til.
Finn Frederiksen indskød, at prisen på Vælg Selv kanalen dk4 er 33,00 kr. md.
Vagn Erichsen ville gerne vide, hvilke parametre der påvirker prisstigningen på
Grundpakken, som stiger fra 124,00 kr. md. til 133,00 kr. md. og svaret var,
at det er almindelige prisstigninger fra TV2 og Copydan Verdens TV.
Camilla Knudsen forslog at erstatte børnekanalerne i Fuldpakken med Sportskanaler. Dirigenten konkluderede, at dette ændringsforslag afviger væsentligt
fra bestyrelsens oprindelige forslag. Derfor blev ændringsforslaget afvist af dirigenten.
Allan Gorm Larsen ønskede at vide, om det er Glenten, som sætter undertekster
på de tyske kanaler, hvilket der blev svaret nej til. Steen Nicolajsen indskød, at
undertekster på nabolandskanaler slås fra på ens eget tv.
Gitte Christiansen ville gerne vide, hvorfor man har sløjfet Sportspakken. Søren
Skaarup kunne oplyse, at det er sket dels fordi rettighedshaverne krævede ekstra betaling for en 5-pakkestruktur i forhold til den nuværende 3-pakkesteruktur. Dels for at skabe mere plads til internet.
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Niels Ole Pedersen ønskede, at kanal dk4 skal blive i Mellempakken.
Dirigenten sendte hermed forslag 3a til afstemning med følgende modifikationer:
Afstemning 1
Programflade med 6’eren i Mellempakken og dk4 i Fuldpakken:
62 stemte for
27 stemte imod
13 stemte blank
Forslaget blev vedtaget
Afstemning 2
Programflade med dk4 i Mellempakken og 6’eren i Fuldpakken
Forslaget blev med resultatet af afstemning 1 forkastet.
Afstemning 3
Programflade med Sport Live i Grundpakken
68 stemte for
21 stemte imod
9 stemte blank
Forslaget blev vedtaget.
Inden der skulle stemmes om, at TV2 SportX skal med i Fuldpakken indskød
formanden, at der stadig arbejdes på Mix-konceptet og anbefalede, at TV2
SportX ikke stemmes ind i Fuldpakken på generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønskede i stedet, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat
til at forhandle en bedre pris med TV 2. Dirigenten tilføjede derfor en afstemning mere som skulle give bestyrelsen mandatet, hvilket blev vedtaget.
Afstemning 4
Programflade TV2 SportX i Fuldpakken
Forslaget blev forkastet
Afstemning 5
Generalforsamlingen giver mandat til bestyrelsen til at genforhandle
med TV 2 om TV2 SportX i Fuldpakken
Forslaget blev vedtaget.
Gitte Christiansen spurgte om tidshorisonten på bestyrelsens forhandlinger med
TV2 og hertil blev der svaret, at den skal være klar inden 1. april 2020.
Niels Jørgen Gotfredsen ville gerne vide, om TV2 pakken forbliver som den er i
dag. Dette blev der blev svaret ja til.
3b. Forslag fra medlem Jane Henriksen.
Forslaget gik ud på, at TV2 News og TV2 Charlie (eller TV2 Zulu) ønskes som
faste kanaler i Grundpakken.
Forslaget bortfaldt som konsekvens af, at der allerede under forslag 3a er vedtaget en ny programflade.
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5. Valg.
5a. Valg af formand.
Søren Skaarup modtog genvalg og blev genvalgt for en 2-årig periode.
5b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Mette Bækgaard og Thomas Szücs modtog begge genvalg og blev genvalgt for
en 2-årig periode.
5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Peter Topp Jensen ønskede genvalg og blev valgt.
Der er fortsat 1 vakant bestyrelsessuppleant-post.
5d. Valg af revisor.
Intern (kritisk) revisor Niels Gertsen ønskede genvalg og blev valgt.
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer.
5e. Valg af revisorsuppleanter.
Karl-Erik Christiansen modtog genvalg og blev valgt.
Der er fortsat 1 vakant revisorsuppleant-post.
6. Eventuelt.
Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan
vedtages.
Peter Pætau oplyste forsamlingen, at Glenten kører rundt i 2 elbiler og er blevet
mere miljøbevidste.
Johannes Simonsen spurgte om TV2 Play fortsætter med samme pris som i dag
og det blev bekræftet, at prisen fortsætter med 49,00 kr. md.
Allan Gorm Larsen bad om hjælp til at få fjernet undertekster på de udenlandske kanaler og det blev aftalt, at Glentens administrationen kontakter ham.
Frank B. Rasmussen ønskede at budgettet for året skal fremgå af årsrapporten
sammen med resultatet for året og året før.
John Kamman ville gerne høre om bestyrelsen har en strategi i forhold til udrulning af fiber. Både Energi Fyn og TDC tilbyder gratis tilslutning og billigt og
synkront internet. Formanden oplyste, at bestyrelsen ar opmærksomme på
energiselskabernes fiberudrulning. Der har været fiberudrulning i fx Hunderupkvarteret, og det er ganske få medlemmer der er mistet på den konto.
Energi Fyn er dyrere og det samme er TDC og Glenten forventer ikke at miste
medlemmer.
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Bernt Freiberg indskød at den politik, som fiberselskaberne lægger for dagen
og som mange falder for, gør at man ikke opdager at priserne er alt for høje i
længden. De har selv i Tune Kabelnet oplevet konkurrencen fra Energiselskabet
Fibia. Og han mener at det samme sker for de fiberleverandører, der forsøger
at kapre kunder. Bernt Freiberg opfordrede til at man ”ikke falder i den grøft”,
hvor fiberselskaber lokker med billig/gratis oprettelse, for derefter at opkræve
overpris for den løbende bredbåndsforbindelse.
Peter Pætau har selv modtaget tilbud på fiber til sit sommerhus, hvilket han
har takket pænt nej til, da prisen var alt for høj – på den lange bane.
Morten Knudsen mente også, at almindelige brugere har brug for synkront internet. Download er betinget af upload. Thomas Szücs sagde, at grafer viser,
at upload bruges af meget få.
Glenten bruger, som alle andre antenneanlæg, DOCSIS-standarden. Når antenneanlægget er opgraderet til GIGAnet, så kan der implementeres højere hastigheder.
Da der ikke var flere bemærkninger, takkede dirigenten generalforsamlingen
for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:30.

Som dirigent:

Som referent:

SIGN.
Henrik Benjaminsen

SIGN.
Pia Kolle

6/6

