Den 30. september 2021, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling
i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark,
NEPTUN i Odense.
I alt 59 stemmeberettigede var til stede.
Konstitueret formand Thomas Szücs bød velkommen. 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 revisor
Jette Petersen
- Glentens Kontor
Natalia Bonde
- Glentens Kontor
Maja Petersen
- Glentens Kontor
Signe Aksglæde
- Glentens Kontor
1. Bestyrelsens beretning v/konst. formand, Thomas Szücs:
Thomas Szücs, konstituerede formand startede beretningen med at fortælle
om, at den tidligere formand nedlagde sit hverv i Glentens bestyrelse i 2020,
da han fraflyttede Glentens område i august måned. Suppleant Peter Topp Jensen trådte ind i bestyrelsen og der blev foretaget en ny konstituering af bestyrelsen indtil denne generalforsamling.
I løbet af året kom TV2 Sport X i Fuldpakken, da det var et krav for at beholde
TV2 Play til kr. 49,00. Den aftale kom i stand lige efter sommerferien 2020.
Der bliver arbejdet på en ny WEB player, da den nuværende trænger til en
opdatering. Valget er faldet på en løsning, hvor Glenten har det in house. Den
nye WEB player er i gang med at blive testet og forventes at blive igangsat den
1. november 2021. På generalforsamlingen var der mulighed for at se løsningen.
Ny TV aftale med NENT, som er Viasat kanalerne. Den anden udbyder Canal
Digital, som har ændret navn til Allente, kom med en lille prisstigning og kravet
om TV2 Sport X. Der er kommet en ny, gratis TV-kanal, som hedder TV Fionia.
Den er fra Nyborg, en meget lokal tv-station, som kommer med i Grundpakken
fra den 1. oktober 2021.
Omkring juletid fordoblede og tredoblede vi internethastighederne. GIGA-projektet, som er udbygning af nettet, udskiftning af alle forstærkere, isætning af
udluftning på kabel skabene er grundet hjemmearbejde hos medlemmer i Coronatiden forsinket. Medarbejder i Glenten har også arbejdet hjemmefra i Coronatiden og det har vist sig at være gunstigt for alle parter.
Glenten har afholdt 50-års jubilæum, hvor der deltog omkring 100 mennesker.
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Vores konkurrenter er i fuld gang med at nedgrave fiber i Glentens områder,
blandt andet i Skibhusområdet, som blev vist på aftenens møde. Glenten forsøger at gøre opmærksom på, at vi er også med i markedet, blandt andet ved
at dele flyers ud og køre kampagner netop i de områder, hvor der graves.
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.
Strategi- og kommunikationsudvalget kigger på strategi 2025, og det bliver
behandlet i repræsentantskabet fra næste år. Der er lavet et stort stykke arbejde, så det bliver spændende.
I forhold til hvad Corona har betydet, var der lagt op til en vedtægtsændring,
så der i fremtiden kan afholdes en virtuel generalforsamling. Det har også medført, at Glentens bestyrelse underskriver referater elektronisk, hvilket resultere
i hurtigere referater til alle.
Nyt tag på Glentens kontor bliver etableret her i efteråret. Og heldigvis blev
tilbud hentet i foråret, inden priserne på materialer steg voldsomt.
Alle medlemmer i Glenten får leveret TV og internet via coax kabler. Dog ved
bolignet er det fiber – og man går med tanker i bestyrelsen om at levere Webtv uden tv-pakke. Eller tv-pakker uden pakkefilter. Udviklingen i dag på tvpakker viser, at der er flere og flere der pakker ned til en grundpakke eller
vælger Internet Only.
Internet med 2,5 Gigabit download vil være muligt i fremtiden og når det kommer, tænker bestyrelsen, at det er noget der skal afprøves, hvis det er prismæssigt forsvarligt, da det vil kræve en udskiftning af modems. Ellers er en
1000 Mbit forbindelse mere konkurrencedygtigt.
Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning og spurgte forsamlingen, om der
var nogle spørgsmål.
Anni Rasmussen havde et spørgsmål omkring hvilket net Glentens mobilleverandør bruger, hvilket der blev svaret, at der bruges Telenors net.
Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Af private årsager har kasserer Lars Mott ladet de øvrige medlemmer af Glentens økonomiudvalg forelægge det reviderede regnskab til godkendelse og informere generalforsamlingen om regnskab for først halvår 2021.
Økonomiudvalget v/Flemming Nielsen aflagde det reviderede regnskab for
2020. Økonomiudvalget v/Peter Topp Jensen informerede om regnskabet for
første halvår 2021.
Det reviderede regnskabet for 2020 blev godkendt. Informationen om regnskabet for første halvår 2021 blev taget til efterretning.
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3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlagde forslag til programflade 2021-2022.
Konst. formand Thomas Szücs gjorde rede for forslaget, om generalforsamlingen fortsat ønsker TV2 Sport X i Fuldpakken.
Hardy Käehne ønskede at vide, om man skal have TV2 Sport X for at få TV2
Play og det skal man, blev der svaret. Steen Nicolajsen spurgte til, hvor meget
TV2 Sport X belaster Fuldpakken prismæssigt og hvad der er sket med National
Geographic, som ikke er med i pakkerne. Hertil blev der svaret, at TV2 Sport X
koster mellem 20,00 – 25,00 kr. og at National Geographic blev stemt ud sidste
år.
Forslag til programflade 2021-2022 blev vedtaget.
3b. Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring.
Peter Topp Jensen fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til vedtægtsændring. Forslaget går ud på at supplere de gældende vedtægter med en paragraf,
hvor det bliver muligt at afholde en virtuel generalforsamling, hvis det ikke er
lovligt eller muligt at afvikle en fysisk.
Bestyrelsen håber ikke, at man i fremtiden kommer ud for at skulle afholde
generalforsamlingen virtuelt. Men Glenten har været nødsaget til at udsætte
ellers planlagte generalforsamlinger 2 som følge af restriktioner for at hindre
udbredelsen af Corona smitte.
Bestyrelsen er lidt ”handlingslammede” og kan ikke sætte gang i større projekter uden en generalforsamlings opbakning.
Otto Leopold, havde bemærkning omkring GDPR, hvortil der blev svaret, at
man vil rette sig efter GDPR-reglerne.
Erik Hindkjær underviser til dagligt ældre, og i den sammenhæng har der været
afprøvet virtuelle møder og til trods for man er rimelig erfaren, så manglede
der disciplin fra mødedeltagerne.
Anni Rasmussen foreslog, at man kunne forsøge at afholde kurser, for at dem
der ønsker det kan prøve det af.
Peter Topp Jensen svarede, at hvis man har prøvet det, så ved man, at det
kræver disciplin. Der er ingen, der håber, at det bliver nødvendigt igen, men
det er vigtigt at være forberedt. Om man skulle forsøge med en form for træning, er noget der kunne tages op af bestyrelsen.
Peter Pætau tror, at det bliver svært og vil hellere have at man skal kunne
udskyde generalforsamlingen.
Jens Peter Dam nævnte, at med et skrift lagt ud på nettet, som fortalte hvordan
man udfører en virtuel generalforsamling, kunne hjælpe med at forstå, hvordan
det fungerer. Bestyrelsen vil udfærdige et skrift, der gør det klart for alle medlemmer, hvordan man deltager i en virtuel generalforsamling.
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Carsten Antonsen mente, at man kunne afprøve det ved at gå live næste gang
hvortil Peter Topp Jensen svarede, at det er noget, der vil blive kigget på. Og
at der helt sikkert i fremtiden vil være lavet forbedringer af de systemer, man
bruger i forbindelse med virtuelle møder.
Palle Andersen bad dirigenten læse forslaget op igen, hvilket dirigenten gjorde.
Findes det ikke teknisk muligt, vil man ikke kunne lave en virtuel generalforsamling.
Hardy Käehne oplyste, at hvis bare en tiendedel af dem, der i dag er mødt frem,
deltog i en virtuel generalforsamling, vil der ikke kunne blive vedtaget noget.
Og Ole B. Andersen oplyste, at han hører til de få, der ikke er digitaliseret og
aldrig bliver det. Hvad med dem?
Niels Gertsen kom med et modforslag til bestyrelsen om, at der i vedtægten i
stedet fremgår, hvorledes bestyrelsens arbejdsgrundlag er i tilfælde af, at medlemmerne ikke kan mødes til en fysisk generalforsamling.
Generalforsamlingen forkastede forslaget.
PAUSE
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.
Økonomiudvalget v/Peter Topp Jensen fremlagde budget 2021.
Budget 2021 blev taget til efterretning.
Fastsættelse af kontingent med uændret pris på kr. 550 per år blev vedtaget.
5. Valg.
5a. Valg af formand.
Den tidligere formand Søren Skaarup fraflyttede forsyningsområdet og nedlagde derfor sit formandshverv i august 2020. Bestyrelsen konstituerede sig
med Thomas Szücs som konstituerede formand frem til førstkommende generalforsamling. Suppleant Peter Topp Jensen trådte ind i bestyrelsen på en ledig
bestyrelsespost i samme periode.
Thomas Szücs, Mette Bækgaard samt Steen Nicolajsen stillede op til formandsposten og gav en kort præsentation af dem selv.
Thomas Szücs fortalte, at han er 47 år og arbejder med IT i det daglige. Har
siddet i Glentens bestyrelse i nogle år og efter Søren Skaarup stoppede, blev
Thomas Szücs konstituerede formand og har inden da arbejdet med både TV
og internet. Han syntes, at Glenten er et fremragende alternativ til udbyder af
både TV og internet og han vil fortsætte med at træffe de svære beslutninger.
Mette Bækgaard, nuværende næstformand ville allerførst sige, at det er dejligt
at man kan ses. Hun har stor ledelses- og bestyrelseserfaring i COOP og har
været med i Glentens bestyrelse en del år. Er med i strategi- og kommunikationsudvalget og har været med til at igangsætte en masse. I Glentens bestyrelse
arbejder hun på at gøre bestyrelsen bedre og på at finde de bedste løsninger.
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Hendes fokus ligger på politisk ledelse og at Glenten skal være der for dens
medlemmer.
Steen Nicolaisen har været medlem af foreningen i 40 år og har haft stor interesse for foreningen siden 2002, hvor han senere i 2006 startede i bestyrelsen.
Har været glad for overgangen til digital-tv også kaldet det digitale spejl. Forhandlinger med programleverandørerne har været en del af Steens arbejde,
hvilket var meget spændende. Har været med til indføring af kodesystem – så
medlemmerne selv kunne vælge, hvad de vil se. Havde tidligere support 24/7
for bestyrelsesmedlemmer. Steen Nicolajsen nævnte, at der i fremtiden er store
udfordringer for tv-leverandørerne og at det er vigtigt, at Glenten forbliver
stærke og ikke bliver opkøbt af en større konkurrent.
- Mette Bækgaard blev valgt som ny formand for et år med 31 stemmer.
- Thomas Szücs fik 20 stemmer.
- Steen Nicolaisen fik 5 stemmer.
5b. Valg af kasserer.
Kasserer Lars Mott var på valg og modtog genvalg.
Lars Mott blev genvalgt uden modkandidater.
5c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Emil Paetau modtog ikke genvalg, og fik en afskedsgave fra bestyrelsen.
Han takkede og oplyste, at han har været i bestyrelsen i 5 år og er flyttet ud af
området, så derfor kan han ikke være med mere.
André Schneider modtog genvalg og han oplyste, at han er 42 år og arbejder i
Region Syddanmark. Er med i strategi- og kommunikationsudvalget og i teknikudvalget, hvor han i begge udvalg får indfriet sine kompetencer. Ønsker
genvalg da det er et spændende og meget givne arbejde, at være med i bestyrelsen og at være med til at påvirke udviklingen i Glenten. Han fokuserer på
WEB-tv platformen, som vil kunne tilbydes potentielle medlemmer. Valgfrihed
og at få fat i potentielle medlemmer, hvor stikledningen allerede er i huset, er
områder han gerne vil arbejde med.
Flemming Nielsen modtog genvalg. Han fortalte forsamlingen, at han er 58 år
og har været med i 8 år. Er svagstrømsingeniør og interessere sig meget for TV
og internetområdet. I dag er han med i økonomiudvalget i Glentens bestyrelse.
Ser sig selv som bindeled mellem det tekniske og økonomiske. Guldet i Glenten
er de kabler, vi i dag har i jorden og inde hos medlemmerne. Han vil arbejde
på, at Glenten sænker priserne.
Peter Topp Jensen ønskede at fortsætte i bestyrelsen og fik lov at præsentere
sig selv. Har været suppleant i Glentens bestyrelse og trådte ind, da Søren
Skaarup flyttede ud af området. Arbejder privat som IT-chef. Sidder i dag i
strategi- og kommunikationsudvalget. Missionen i Glenten er fiber i 2030 til alle
i Danmark.
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Anni Rasmussen stillede op som kandidat og startede med at ønske Mette Bækgaard tillykke med valget til formandsposten. Anni Rasmussen har været medlem af repræsentantskabet i omkring 10 år og været en del af arbejdsgruppen,
der for nyligt blev grundlagt af repræsentantskabet. Hun vil arbejde på, at der
altid er et godt forhold til medlemmerne. Slutteligt oplyste hun, at hun er pensionist.
Steen Nicolaisen ønskede også at stille op og da han havde holdt valgtale under
valget til formand, gik dirigenten videre til valget.
Der var 4 ledige pladser og valgresultatet blev som følger:
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

for
for
for
for

en
en
en
en

2-årig
2-årig
2-årig
1-årig

periode
periode
periode
periode

André Schneider med 47 stemmer
Flemming Nielsen med 51 stemmer
Peter Topp Jensen med 46 stemmer
Anni Rasmussen med 22 stemmer

5d. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Steen Nicolajsen stillede op og blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Der er fortsat 1 vakant bestyrelsessuppleant-post
5e. Valg af revisorer.
Intern revisor Peter Pætau ønskede genvalg og blev valgt.
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer.
5f. 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.
Formand Mette Bækgaard takkede generalforsamlingen for god ro og orden og
takkede dirigenten for hans måde at håndtere generalforsamlingen på.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:25
-oOoOdense, den 4. oktober 2021
Som dirigent:
Sign.
Henrik Benjaminsen

Som referent:
Sign.
Pia Kolle
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