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Den 2. marts 2023, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark, 
NEPTUN i Odense.  
 
I alt 74 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 var lovligt indvarslet iht. ved-
tægterne og dermed beslutningsdygtig.  
 
Dirigenten oplyste, at de 2 (pkt. 3b og pkt. 3c) indkomne forslag fra Steen 
Nicolaisen, skal sættes til afstemning sammen med bestyrelsens forslag til for-
retningsorden for generalforsamlingen, fordi der er tale om 2 ændringsforslag 
til forretningsordenen. Dirigenten læste forslagene op og oplyste det kunne få 
betydning for dirigentens hverv, hvis forslag 3c) bliver vedtaget. 
 
Steen Nicolaisen fortalte, at det første forslag begrundes med, at den åbenhed 
som Glenten altid har ønsket, skal efterkommes, hvilket det gør, hvis det er de 
kritiske revisorer, der tæller stemmer op. Hvis det nedstemmes, har han et 
forslag som nr. 2, hvor man kan se stemmesedlerne bagefter for at have den 
åbenhed, man godt kan lide. Stemmetællere og stemmeindsamlere er iflg. 
Steen Nicolaisen de samme personer. Formand Mette Bækgaard, anbefalede 
forsamlingen at stemme nej til forslaget, fordi den gældende forretningsorden 
har fungeret fint i hvert fald de seneste 12 år, og der har aldrig været sat 
spørgsmålstegn til stemmetællerne. Forslag 3b) og 3c) blev nedstemt. 
 
Bestyrelsen forslag til generalforsamlingens forretningsorden blev vedtaget 
med stort flertal. 
 
Peter Pætau, intern revisor stillede et spørgsmål om hvorfor intern revisor ikke 
er med i stemmeudvalget. Hertil svarede formand Mette Bækgaard, at han er 
velkommen til at stille op, hvilket han så gjorde og blev valgt, da Pernille Fre-
deriksen fra Glentens kontor trak sig. 
 
I alt 5 stemmetællere blev valgt: 
Jette Petersen  - Glentens kontor 
Maja Petersen  - Glentens kontor 
Jonas Nielsen   - Glentens kontor 
Sune Eriksen   - Glentens kontor 
Peter Pætau   - Intern revisor 
 
1. Bestyrelsens beretning v/formand, Mette Bækgaard: 
Mette Bækgaard startede bestyrelsens beretning med at fortælle om de fors-
kellige aktiviteter, der har været i årets løb. 
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• 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. 
 
• Forhandlingsudvalget, som er opstået efter etableringen af brancheforenin-
gen 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 efterfølgende har været en del udfordringer bl.a. i for-
bindelse med gennemgang og tjek af fakturaer fra YouSee. A2012 er en sam-
menslutning af 35 antenneforeninger. 
 
• Økonomiudvalget, der består af Lars Mott, Peter Topp Jensen og Flemming 
Nielsen har afholdt 5 møder, som primært har handlet om økonomiopfølgnin-
ger og budgettering. 
 
• Strategi- og kommunikationsudvalget, som består af Anni Rasmussen, An-
dré Schneider og Mette Bækgaard, har haft 5 møder og sparrer med Glentens 
marketingsafdeling, og der arbejdes henimod en grøn omstilling. Der er etab-
leret sænkning af varme og lys på kontorerne, blandt andet for at spare på 
strømmen. 
 
• Arbejdsgruppen vedrørende Glentens repræsentantskab består af Anni Ras-
mussen, Palle Andersen, Seden område 4, Bernt Freiberg, Tune Kabelnet, 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. Der er kommet et enkelt medlem mere med men udvalget kunne godt 
bruge nogle flere hænder. 
 
• Teknikudvalget, som består af Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André 
Schneider, har afholdt 4 møder. De sparrer med Glentens teknikere og admi-
nistration. 
 
• Der har været afholdt 2 repræsentantskabsmøder og 1 generalforsamling 
samt 3 repræsentantskabsmøder i brancheforeningen A2012. 
 
Thomas Szücs fik herefter ordret og berettede om udviklingen af Web-tv-plat-
formen, hvor der er kommet 15 kanaler mere med. Der foregår udvikling på de 
eksisterende Apps og der er kommet nye til Samsung og LG tv. Der er nu kom-
met 8 dages catch up funktion. Og i løbet af 2023 fortsættes der med at blive 
udviklet på platformen. 
 
TV-rettigheder forhandles sammen med A2012 og YouSee kom med det sam-
lede set bedste bud. 
 
Mette Bækgaard berettede sørgeligt, at det bliver dyrere at se tv i fremtiden. 
Sportsrettighederne er de tunge poster og en af årsagerne kan være fordi, at 
de kendte sportsstjerner får en meget høj løn.  
 
Glentens udgifter til el er steget med 182% så Glentens medarbejdere sparer 
på elforbruget ved at slukke for hver anden lampe og tage en ekstra trøje på. 
Men der kan ikke spares på den strøm, der forbruges i antenneanlægget. 
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Der lægges op til, at prisen på TV-pakkerne bliver sat op til april 2023 til hen-
holdsvis kr. 169 for Grundpakken, kr. 499 for Mellempakken og kr. 739 for 
Fuldpakken.  
 
På internetsiden blev priserne sat ned i april 2022 med kr. 40 for 200 Mbit fra 
kr. 239 til kr. 199. 1.000 Mbit blev sat ned med kr. 90 fra kr. 339 til kr. 249. 
Prisen for en 100 Mbit forblev uændret på kr. 139. Og der er ikke planer om at 
priserne skal stige, men derimod er der planer om en højere upload. 
 
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  
 
Corona har været årsag til at GIGA projektet har været droslet ned. Dog for-
ventes det stadig at være fuld udført i slutningen af 2025. Grundet nedgravning 
af fiber i Glentens område, har Glenten kørt kampagner og oplyst medlem-
merne fordelene ved coax contra fiber.  
 
I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsvalget i efteråret 2022 kom 
der 6 nye repræsentanter ind i repræsentantskabet efter valget var afsluttet. 
Der blev ingen kampvalg i områderne, og der er 41 vakante valgområder. 
 
Bestyrelsens overvejelser om fremtiden fortsætter med det, som Thomas Szücs 
nævnte om udviklingen af Web-tv-platformen. Det er uvist om der alligevel 
kommer moms på Copydan og hvad fremtiden på flow tv contra streaming vi-
ser. Der er i dag stadig en del flow-tv-seer.  
 
Til sidst kunne Mette Bækgaard oplyse, at den langsigtede vedligeholdelsesplan 
for Glenten er lavet blandt andet for at undgå store klumper af udgifter og få 
det fordelt ud.  
 
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogle spørgsmål.  
 
Christine Skovgård Christensen, Færøgade 3 1. dør 2, ville gerne have uddybet 
hvad Copydan er for noget. Hertil svarede Mette Bækgaard, at Copydan forval-
ter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen 
består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i 
henhold til aftalelicenser. 
 
Peter Pætau, intern revisor ville vide om de oplyste priser er månedspriser, 
hvilket blev bekræftet. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Lars Mott, kasserer aflagde det reviderede regnskab for 2022.  
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
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3. Forslag. 
3a. Bestyrelsen fremlagde forslag til programflade 2023-2024. 
Formand Mette Bækgaard gjorde rede for programfladen 2023-2024.  
Forslaget blev vedtaget. Der var en blank stemme. 
 
Pause 
 
3b. Medlemsforslag om stemmeindsamlere og stemmeoptælling. 
Steen Nicolaisens forslag blev nedstemt. 
 
3c. Medlemsforslag om at stemmesedler skal kunne gennemses. 
Steen Nicolaisens forslag blev nedstemt. 
 
4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 
Lars Mott, kasserer gennemgik budget 2023.   
 
Fastsættelse af kontingent med uændret pris på kr. 550 per år blev godkendt. 
 
5. Valg. 
5a. Valg af kasserer. 
Kasserer Lars Mott var på valg og kunne ikke genvælges. 
 
Peter Topp Jensen stillede op. Han har været i bestyrelsen for Glenten i 5 år og 
arbejdet i økonomiudvalget. Han blev valgt uden modkandidater. 
 
5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen var på valg og blev valgt som kasserer. 
Derfor blev der en ledig bestyrelsespost.  
 
Bestyrelsesmedlem André Schneider og Flemming Nielsen var begge på valg og 
ønskede genvalg. Ud over de to bestyrelsesmedlemmer var der to fra forsam-
lingen som ønskede at stille op. Den ene var Karen Klestrup og den anden 
Mikkel Winther. Alle de opstillede kandidater fik lov at fortælle lidt om dem selv, 
inden selve valget gik i gang. 
 
Kandidat A fik 47 stemmer – André Schneider 
Bestyrelsesmedlem André Schneider fortalte, at han er 43 og kandidat i stats-
kundskab. Har siddet 12 år i bestyrelsen for Glenten. Han har været med til at 
fastholde prisen på kontingentet. I foreningen er det faldende medlemstal en 
udfordring og at Glenten på sigt stadig må hæve priserne. Han ønsker at rette 
fokus på, hvordan Glenten kan imødekomme medlemsnedgangen og få vendt 
medlemstilbagegangen til noget positivt. Ønsker også at sætte fokus på at til-
byde produkter til en attraktiv pris. 
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Kandidat B fik 57 stemmer – Flemming Nielsen 
Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen kommer fra Hjallese og har været med i 
bestyrelsen i omkring 10 år. Han er lige blevet 60 år og har en baggrund som 
radiomekaniker. Han interesserer sig for teknik. Er uddannet ingeniør og arbej-
der med robotudvikling i Odense. Er med i Glentens teknikudvalg, økonomiud-
valg og er bindeled mellem teknik og økonomi. Han har fokus på, at det hele 
skal hænge sammen. Han ser lyst på fremtiden. Glentens kabler ligger godt og 
trygt i jorden og er en stabil leveringsmåde. Det er Flemmings overbevisning 
at priserne på internetprodukterne i fremtiden kan sænkes. 
 
Kandidat C fik 38 stemmer – Karen Klestrup 
Karen Klestrup, Skibhusvej område 4 ønskede at stille op. Foreningsarbejde er 
hendes store interesse. Hun er selvstændig og har CaviThe på Skibhusvej. Efter 
43 år som togfører ved DSB sagde hun sit job op. Er med i et større forenings-
netværk, og er foreningsvant bl.a. fra Skibhusforeningen. 
 
Kandidat D fik 47 stemmer – Mikkel Winther 
Mikkel Winther, Skibhusvej område 5 ønskede at stille op. Han er 47 år, gift og 
har 3 børn. Er frivillig i boldklubben Marienlyst og håndboldklubben Stjernen. 
Arbejder på Teknisk gymnasium og har været leder i 10 år. Han arbejder med 
budget og regnskab. Sidder i bestyrelsen i region Syddanmark og hjælper unge 
mennesker med at starte virksomhed. Kan godt lide det lokale, medlemsbase-
ret og stærke tilbud. 
 
Valgt til bestyrelsen blev således: 

- André Schneider med 47 stemmer 
- Flemming Nielsen med 57 stemmer 
- Mikkel Winther med 47 Stemmer 

 
Antal afgivne stemmer var 70 
Antal gyldige stemmer var 70 
Antal ugyldige stemmer var 0 
 
5c. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
Bestyrelsessuppleanterne Palle Andersen og Steen Nicolaisen var på valg. De 
ønskede begge genvalg. Karen Klestrup stillede op som bestyrelsessuppleant. 
 
Kandidat A fik 56 stemmer – Karen Klestrup 
 
Kandidat B fik 46 stemmer – Palle Andersen 
Palle Andersen, Seden område 4 fortalte forsamlingen, at han har være med i 
Glentens arbejdsgruppe i lang tid. Mente han kunne være et fornuftigt valg til 
bestyrelsen og syntes generelt, at alle kandidater var fornuftige.  
 
Kandidat C fik 17 stemmer – Steen Nicolaisen 
Steen Nicolaisen, Vollsmose nævnte 3 ting, som han vil arbejde med, hvis han 
kom ind i bestyrelsen. Han har arbejdet med programforhandlinger i mange år 
og han var med til at indføre et sikkerhedssystem i Glenten, som medvirkede 
til fleksible programvalg. Han har også forhandlet digitale systemer, hvor han 
fik de små med og det resulterede i digital-tv uden meromkostninger som også 
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inddrog resten af landet. Fremtidigt vil han arbejde for at der opbygges internt 
knowhow fremfor ekstern knowhow. 
 
Valgt som bestyrelsessuppleanter blev således: 

- Karen Klestrup som 1. suppleant med 56 stemmer 
- Palle Andersen som 2. suppleant med 46 stemmer 

 
Antal afgivne stemmer var 69 
Antal gyldige stemmer var 68 
Antal ugyldige stemmer var 1 
 
5d. Valg af revisorer. 
Intern revisor Peter Pætau var på valg og ønskede genvalg og blev valgt. 
 
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, intern revisor havde to ting under punktet eventuelt. Han takkede 
kassereren for det forgangne samarbejde. Han havde samtidigt et ønske om, 
at der var nogle af de fremmødte som kunne stille op til repræsentantskabet, 
da der er mange vakante områder. 
 
Mette Bækgaard afsluttede med at takke for god ro og orden. Hun oplyste at 
Glenten var at træffe på messen i Marinelystcenteret i den kommende week-
end. Hun takkede desuden Lars Mott for hans virke i Glenten og ønskede ham 
alt godt fremover. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:00. 
 
 
Som dirigent: Som referent: 
7. marts 2023 7. marts 2023 
 
Sign. Sign. 
Henrik Benjaminsen        Pia Kolle 


