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Den 3. marts 2022, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i 

Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark, 

NEPTUN i Odense.  

I alt 62 stemmeberettigede var til stede.  

 

Formand Mette Bækgaard bød velkommen. På bestyrelsens vegne blev advokat 

Henrik Benjaminsen, Ret&Råd advokaterne foreslået som dirigent. Henrik Ben-

jaminsen blev valgt uden modkandidater. 

 

Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens kontor som referent. Pia Kolle blev 

valgt uden modkandidater. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke havde noget imod, at gæ-

sterne Sparekassen Sjælland/Fyn v/Mads Brandt og PwC v/Lars Hansen, var til 

stede. 

Dirigenten konstaterede også, 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/formand, Mette Bækgaard: 

Mette Bækgaard startede bestyrelsens beretning med en information om mø-

deaktiviteter, der har været afholdt i dels bestyrelsen, dels i udvalgene og dels 

eksterne møder i 2021 og kunne endvidere oplyse, at hele tv-markedet er af-

dækket for 2022 af forhandlingsudvalget som består af Bernt Freiberg, Thomas 

Szücs og Mette Bækgaard. 

 

Der blev lanceret en ny WEB-player den 1. december 2021 og indgået en ny 

rettighedsaftale med Copydan samtidig med, at en aftale med TV 2 om TV 2 

Play med rabat blev indgået. Rettighedskrav fra TV 2 har dog bevirket, at med-

lemmer som ønsker TV 2 Play med rabat enten skal have Grundpakken + Te-

mapakken TV 2 Pakken, Mellempakken + Vælg selv kanalen TV 2 Sport X eller 

Fuldpakken. 

 

GIGA-projektet er en udvidelse af kapaciteten i internettet og Coronapande-

mien har været årsagen til, at vi er cirka et halvt år forsinket ude i marken. 

Mette Bækgaard viste en oversigt over, hvor langt vi er nået med GIGA-pro-

jektet. 

 

GIGA-projektet består af 7 delprojekter:  

1. Forundersøgelser, gravning og montering.  

2. Udvidelse af kapaciteten fra 862 til 1.218 Mhz.  

3. Opgradering af hovedstationen (er vi forud med).  

4. Udskiftning af forstærkere og noder.  

5. Standere, kabler og udflytning af fordelingspunkter.  

6. Digital anlægsdokumentation 

7. Udskiftning af modems  
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Internethastighederne er fordoblet og endda tredoblet. Bestyrelsen forventer 

prisfald på internetprisen per måned så 200 Mbit kommer til at koste kr. 199,00 

og 1.000 Mbit kr. 249,00. Internethastigheden på 100 Mbit fortsætter med at 

koste kr. 139,00. Ved Internet Only skal der tillægges 46,00 i kontingent per 

måned. Mette Bækgaard bekræftede, at Glentens medlemmer kan få garante-

rede hastigheder i modsætning til nogle andre internetudbydere, der opererer 

med ”op-til-hastigheder”. Med ”op-til-hastigheder” får man måske den ha-

stighed man betaler for, og måske ikke. Hos Glenten får man garanteret den 

hastighed man betaler for, hverken mere eller mindre. 

 

Der rulles fiber ud i Odense lige nu, men det har ikke berørt Glentens tilgang af 

internet medlemmer.  

 

Der bliver snakket meget om Hybrid-fibernet og det er faktisk det Glenten er, 

altså både fiber-kabler og coax-kabler. Der blev vist en tegning over de 117 

noder (fordelingspunkter) i Glentens net, og den viste, at fra noden ud til afta-

gepunktet er det coax kabler og fra noden til hovedstationen er det fiber.  

 

Mette Bækgaard oplyste, at pakkesammensætningen bliver den samme. 

Grundpakken kommer til at koste kr. 139/md. Mellempakken kr. 449/md og 

Fulpakken kr. 639/md. MTV00 vil blive en del af Fuldpakken. Der blev den 3. 

februar 2022 meddelt et nyt udspil til en ny medieaftale af kulturministeren 

hvilket bevirker, at der skal lægges moms på Copydan per 1. januar 2023. Der 

er tale om implementering af et EU-direktiv. Det vil derfor give en prisstigning 

på Grundpakken med ca. kr. 13,25. Mellempakken stiger med ca. kr. 14,60 og 

Fuldpakken stiger med kr. 16,60 per måned, hvis EU-direktivet implementeres 

i Danmark.  

 

Mette Bækgaard oplyste også, at Glentens kontorbygning trængte til nyt tag og 

efter gennemgang af 3 indhentet tilbud fra fynske tagentreprenører, blev det 

mest fordelagtige accepteret og arbejdet blev udført i efteråret 2021. 

 

Mette Bækgaard fortsatte med at fortælle om en langsigtet vedligeholdelses-

plan for anlægget. Glenten er nu herre i eget hus og ejer anlægget og står for 

selv at opdatere og i fremtiden ser det ud til, at de store og tunge projekter er 

forgangstid. Slutteligt oplyste Mette Bækgaard, at en undersøgelse fra Index 

Danmark/Gallup viser, at streaming stiger i forhold til flow-tv. Det er både de 

unge og ældre, der har glæde af at se tv, når det passer dem. 

 

Kurt Henriksen, mente, at det stadig er gamle kobberkabler i det område, som 

han bor i og ville vide, om man selv lægger fiber eller man skal skifte til NEF, 

da de har lagt fiber ned i området. Hertil svarede Lars J. Knudsen, at Glenten 

bruger sin egen infrastruktur. Glenten bruger ikke fiber, som ejes af andre. 

 

2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Lars Mott, kasserer aflagde det reviderede regnskab for 2021.  

 

Regnskabet blev godkendt.  
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3. Forslag. 

3a. Bestyrelsen fremlagde forslag til programflade 2022-2023. 

Formand Mette Bækgaard gjorde rede for programfladen 2022-2023 som med 

undtagelse af en enkelt ny kanal er uændrede. Forslaget blev vedtaget. 

 

3b. Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring. 

Peter Topp Jensen fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til vedtægtsæn-

dring. Forslaget går ud på at en kandidat skal anmelde sin ankomst 14 dage 

før en generalforsamling. Dette blev begrundet med, at alle Glentens medlem-

mer dels bør vide, hvem der kandiderer, og dels hvilke kompetencer og erfa-

ringer kandidaterne har. Herefter kan man beslutte sig for, om man vil deltage 

i generalforsamlingen, eller ej. Det har været oppe og vende på 2 repræsen-

tantskabsmøder i Glenten, hvor der var en god debat omkring emnet. Blandt 

andet at det ville være muligt for repræsentantskabet at drøfte eventuelle kan-

didatemner. Ændringen vil træde i kraft fra næste generalforsamling 2023.  

 

Peter Pætau syntes, at ideen er god, men at man skal overveje at kandidater, 

som ønsker at stille op, skal fortælle lidt om dem selv og dette skal lægges ind 

på Glentens hjemmeside og eventuelt sendes på mail ud til alle Glentens med-

lemmer, som har opgivet mailadresse. 

 

Hertil svarede Mette Bækgaard, at det vil blive annonceret på hjemmesiden 

hvortil Lars J. Knudsen svarede, at som det er i dag, bliver der udsendt en 

foreløbig dagsorden og når indsendelsesfristen er slut, bliver der udsendt en 

endelig dagsorden, hvor tanken er, at der på den vil blive lavet en side, hvor 

formandskandidater kan få mulighed for at præsentere sig selv i et profilskema. 

 

Finn Risum syntes, at det er en meget dårlig ide, at der skal opstilles en for-

mand 14 dage før og mener, at repræsentantskabet skal have mulighed for at 

blive informeret om kandidaterne, så de kan vejlede bestyrelsen. Han mener, 

at det bedste vil være at formandskandidaten bliver diskuteret på den kom-

mende generalforsamling.  

 

Kia Christensen bakker op omkring forslaget og syntes at det samme skal gælde 

for kassereren, da selve valget sker på generalforsamlingen. Peter Topp Jensen 

indskød, at repræsentantskabet er et rådgivende organ. Finn Risum holdt fast 

i, at det ikke er repræsentantskabet som skal bestemme, men at de godt kan 

drøfte emnerne og så bliver selve valget foretaget på generalforsamlingen.  

 

Bernt Freiberg, Tune kabelnet kunne godt se problematikken og nævnte, at det 

er tidsfristen, som er den afgørende faktor. Han foreslog, at det skal være 30 

dage før en kommende generalforsamling, at man kan stille op til posten som 

formand. Erik Berthelsen ønskede, at repræsentantskabet skal have en chance 

for at læse om kandidaterne inden, så repræsentantskabet kan vejlede besty-

relsen. Han syntes også, at indsendelsesfristen skal være 30 dage inden gene-

ralforsamlingen. Palle Andersen følte sig provokeret, for han mener ikke at re-

præsentantskabet bliver sat ud af spillet. Repræsentantskabet er rådgivere for 

bestyrelsen. Mette Bækgaard sagde, at det er vigtigt at få repræsentantskabet 

med. 
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Peter Topp Jensen mente, at man skal lytte til forsamlingen og ændre til 30 

dage i stedet for 14 dage før generalforsamlingen og oplyste, at forslaget til 

vedtægtsændring alligevel først ville få virkning ved næste formandsvalg i 

2024. Bestyrelsen trak forslaget, så der kunne ske yderligere drøftelser af det. 

 

4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 

Lars Mott, kasserer gennemgik budget 2022.   

 

Fastsættelse af kontingent med uændret pris på kr. 550 per år blev vedtaget. 

 

 

5. Valg. 

5a. Valg af formand. 

Mette Bækgaard ønskede genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. 

 

5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Thomas Szücs og Anni Rasmussen ønskede begge genvalg og de blev begge 

genvalgt uden modkandidater. 

 

5c. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

Steen Nicolaisen ønskede genvalg og blev valgt.  

Niels Gertsen foreslog Palle Andersen som suppleant. Palle Andersen er repræ-

sentantskabsmedlem for Seden område 4 og blev valgt. Der var ingen andre, 

der ønskede at kandidere. 

Det skulle herefter ved afstemning afgøres, hvem der skulle være 1. suppleant 

og hvem der skulle være 2. suppleant.  

 

1. suppleant blev Palle Andersen med 32 stemmer 

2. suppleant blev Steen Nicolaisen med 21 stemmer 

 

5d. Valg af revisorer. 

Intern revisor Niels Gertsen var på valg og ønskede genvalg og blev genvalgt 

uden modkandidater. 

 

PwC 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, at der engang var en, der klagede over de poser, man 

hele tiden får. Han foreslog, at hvis man har for mange, så gå over til naboen 

og giv ham/hende den. Det er god reklame for Glenten og han mindede også 

om, at hvis man ser nogle grave i deres område, så send en besked om det til 

Glenten. 



 

5 / 5 

 

 

 

Formand Mette Bækgaard takkede for valget og generalforsamlingen for god ro 

og orden og takkede dirigenten for hans måde at håndtere generalforsamlingen 

på. Slutteligt var der sandwich til de fremmødte. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20:05 

 

 

Som dirigent: Som referent: 

 

 

Sign. Sign. 

Henrik Benjaminsen        Pia Kolle 


