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ET NUMMER TIL GLENTEN
– TIL DET HELE MED 2 VALGMULIGHEDER:  

GLENTEN: 66 14 41 77

ADMINISTRATION  –  TAST  1
Henvendelse vedrørende Glentens produk-

ter og regningsspørgsmål.

TEKNIK / SUPPORT – TAST 2
Tekniske spørgsmål, fejlmelding  

og internetsupport.

SKRIFTLIG HENVENDELSE:
info@glenten.dk / via hjemmesiden: www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev.

TELEFONISK HENVENDELSE:
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    12:00 - 16:00
Fredag    10:00 - 12:00

PERSONLIG HENVENDELSE: (GLENTEN, VAGTELVEJ 1-3, 5000 ODENSE C)
Mandag til onsdag   10:00 - 14:00
Torsdag    10:00 - 17:00
Fredag    10:00 - 12:00

TEKNIK / SUPPORT:
Mandag til fredag   10:00 - 16:00 + 17:00 - 20:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 14:00

VAGTTELEFON VED MANGLENDE / DÅRLIGT TV-SIGNAL:
Mandag til fredag   16:00 - 22:00
Lørdag, søn-og helligdage  10:00 - 22:00

BEMÆRK:
Vagttelefonen er udelukkende til pludselig opståede fejl, der berører to eller flere medlemmer på 
samme tid. Spørg gerne naboen, om de oplever samme fejl. Tilkalder du vagtservice, og det viser 
sig, at fejlen er på egen installation, vil du modtage en regning for vagtudkaldet.

BESTILLING AF TV:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/bestil_tv / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF INTERNET:
Udfyld bestillingsformular på www.glenten.dk/internet / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev

BESTILLING AF TILVALGSPRODUKTER:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk

OPSIGELSE:
Foretages på ”Mit Glenten”: https://selvbetjening.glenten.dk / info@glenten.dk /  
www.glenten.dk/Kontakt / pr. brev
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ADMINISTRATIONEN HOLDER LUKKET: 

6. + 7. april + 10. april - Påske 
5. maj - St. Bededag 
18. + 19. maj - Kr. Himmelfartsdag + fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
29. maj - 2. pinsedag 
5. juni - Grundlovsdag 



Hos Glenten er der opsat en daoHOMEBOX til 
det formål, at hvis et af vores medlemmer skal 
have udskiftet et antennekabel, har behov for 
en ny stikdåse eller skal bruge en ny forde-
ler m.m., kan medlemmet lave en aftale med 
Glentens tekniske support og afhente udstyret 
i boksen, udenfor Glentens åbningstider.

Ved aftale med den tekniske support, fyldes 
boksen op med det aftalte udstyr og medlem-
met vil modtage en mail med en engangsnøgle 
på 6 cifre, der skal indtastes på daoHOMEBOX.

Tag kun det udstyr med som er aftalt med Glen-
tens medarbejder, da der kan være sat ekstra 
udstyr ud i boksen til akutte fejlmeldinger.

Hvis der er mere end ét medlem, der skal bru-
ge boksen indenfor samme tidsrum, vil der på 
udstyret stå adresse og medlemsnummer, så 
man kan få det korrekte udstyr med hjem.
Når udstyret er afhentet lukkes boksen igen, så 
den er låst.

daoHOMEBOX

daoHOMEBOX er placeret til højre for Glentens 
hoveddør på Vagtelvej 1.
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DET BLIVER DYRERE AT SE TV... DESVÆRRE
Af Glentens formand Mette Bækgaard

Artikel af
Mette Bækgaard 
Formand 

Politisk leder...

Det er der 3 hovedårsager til: Sportsrettighe-
derne, Copydan-afgifterne og energipriserne

Sportsrettighederne
De stigende priser på sportsrettighederne gør 
det nødvendigt at hæve prisen på de store 
TV-pakker. Medlemmer med grundpakken, får 
”beskedne” prisstigninger.

Lige nu står vi i en situation, hvor vi enten skal 
udelade sportskanalerne eller øge priserne 
for at bibeholde sporten som en del af vores 
TV-udbud. Især i Fuldpakken.
I 2022 var der prisstigninger fra nogle sports-
rettighedshavere på op til 31% og her i 2023 sti-
ger disse med yderligere 17%.

Ud fra kanalafstemningerne og det vi hører fra 
jer medlemmer, har vi valgt fortsat at tilbyde 
sport i de store TV-pakker. Som nævnt betyder 
det jo, at vi må hæve priserne på de pakker, 
hvor der er mange sportskanaler i. 

Copydan-afgifterne stiger voldsomt
Copydan-afgifter dækker over de beløb, der 
går til kunstnere og rettighedshavere, som vi 
opkræver hos medlemmerne og betaler ube-
skåret videre til Copydan Verdens TV.

Stigningen på Copydan-afgifterne er en anden 
væsentlig årsag til, at det bliver dyrere at se TV. 
De seneste 10-12 år har stigningerne været 
beskedne på omkring 1-2%. Men det er slut i 
2023, hvor Copydan-afgifterne stiger med ca. 
11% (nettoprisindekset).

Energiudgifterne er steget
Den tredje og sidste årsag til at det bliver dyrere 
at se TV, er udgifterne til elektricitet. Fra 2021 til 
2022 er Glentens udgifter til elektricitet steget 
med 182%. I 2021 betalte vi godt kr. 700.000,- til 
elektriciteten. I 2022 betalte vi over kr. 2 mio. til 
elektricitet. 

Vi prøver at spare
Mens vi ikke har nogen indflydelse på sports-
rettighederne, Copydan-afgifterne og elpriser-
ne, så har vi mulighed for at gøre noget ved det, 
vi HAR indflydelse på, og det er dér, hvor der 
kan spares energi. 

Det 70 år gamle tag på Glentens bygninger er 
nu udskiftet, alle ovenlysvinduer blev udskiftet 
med nye og mere energieffektive og der er ble-
vet efterisoleret. Det betød at varmeforbruget 
kunne reduceres i vinteren 2021/2022 i forhold 
til vinteren 2020/2021.

Her i foråret 2023, bliver alle vinduer og døre i 
Glentens bygninger udskiftet med nye og mere 
moderne. De gamle vinduer/døre i Glentens 
bygninger er mellem 20 og 40 år gamle, og de 
bliver derfor udskiftet i år.
Det forventes at døre-/vinduesudskiftningerne 
medfører et markant fald i Glentens energifor-
brug. 

Når vi køber ind, tænker vi grønt. Det er med-
lemmernes penge, vi passer på.
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Der er stadig god fremdrift i opgraderingspro-
jektet i Glenten, hvor en stor del af projektet al-
lerede er udført. 
Opgraderingsprojektet er inddelt i flere etaper, 
hvor vi netop nu er i gang med den etape, som 
omhandler udskiftningen af komponenter i flere 
tusinde gadeskabe. 

Opgraderingen skal hovedsaligt give antenne-
anlægget en stor kapacitetsforøgelse, så Glen-
ten kan være på forkant med kapaciteten til TV 
og internet langt ud i fremtiden.
Med denne opgradering vil man også kunne 
opleve en øget stabilitet af TV og internet, da 
man har valgt at udskifte alle gamle komponen-
ter i gadeskabene til en ny og forbedret kvalitet.

Grundet den øgede kapacitet som man opnår 
ved opgraderingen, vil der blive mulighed for at 
tilbyde højere hastigheder på internettet både 
på upload og download.

Udover at øge kapaciteten i anlægget indehol-
der opgraderingen bl.a. også bedre overvåg-
ningssystemer, så man hurtigere vil kunne finde 
og rette fejl, som kan opstå ved f.eks. strøm-
afbrydelser, overgravede kabler m.m. Det nye 
overvågningssystem fortæller nemlig ret præ-
cist, hvor fejlen er.

Når arbejdet udføres i de enkelte områder, med 
udskiftningen til det nye udstyr, vil der forekom-
me periodiske afbrydelser af TV og internet, 
men vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at 
gøre afbrydelserne så korte som muligt.

Man kan med fordel, via Glentens hjemmeside, 
tjekke op på driftsstatus, der i takt med arbej-
dets udførelse løbende opdateres og informe-
rer om hvilke områder, der arbejdes i. 

Glenten tilbyder også en SMS-tjeneste, hvor 
man i god tid vil blive informeret, om forestå-
ende arbejde i det område, hvor man bor. Til-
melding til SMS-tjenesten kan foretages på Mit 
Glenten under menupunktet Mine Oplysninger, 
hvor der skal vinges af i feltet ”Tilmeld SMS-tje-
neste”.  Du kan selvfølgelig også kontakte 
Glentens administration på mail eller telefon og 
bede om at blive tilmeldt.

OPGRADERING AF GLENTENS NET
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KONKURRENCE 
DELTAG I VORES KONKURRENCE – OG VIND ET GAVEKORT TIL RESTAURANT KOK & VIN.
  
- VIND 2 X TRE-RETTERS ”TAVLEMENU” MED VINE 
  (VÆRDI KR. 1.250,-) TIL KOK & VIN

SÅDAN DELTAGER DU:
• Kommentér konkurrenceopslaget på Facebook som bliver offentliggjort d. 30. 

marts 2023 (eller send til marketing@glenten.dk, hvis du IKKE har en Facebook-
profil) med det svar, som du mener, er rigtigt. 

Vi elsker at forkæle vores medlemmer, og derfor skal I selvfølgelig ikke snydes for en konkurrence. 
Vinderen af denne konkurrence kan se frem til en virkelig god og smagfuld oplevelse. 
Du kan, hvis du deltager i konkurrencen og svarer rigtigt på nedenstående spørgsmål, måske være den 
heldige vinder af 2 x tre-retters ”tavlemenu” med vine til restaurant Kok & Vin, Store Gråbrødrestræde 
19, 5000 Odense C.  

For at deltage i konkurrencen, skal du svare rigtig på:

HVOR MANGE INTERNETHASTIGHEDER TILBYDER GLENTEN?

Svaret skal du skrive til det Facebookopslag, som bliver offentliggjort d. 30. marts 2023 kl. 9.00 - Så 
hold øje med Glentens Facebook, når vi nærmer os datoen.
Hvis du ikke har en facebookprofil, kan du sende svaret til mailen marketing@glenten.dk. 
Begge måder er gyldige, dog opfordrer vi til, at du deltager via Facebook, hvis du har mulighed for det. 
Alle medlemmer, som svarer rigtigt, har mulighed for at deltage i lodtrækningen om præmien.   
Der bliver trukket lod blandt alle deltagere den 21. april 2023, og vinderen får direkte besked.  

Held og lykke

D. 30. MARTS  
OFFENTLIGGØRES 

OPSLAGET TIL  
KONKURRENCEN 

PÅ  
FACEBOOK



BBC LANCERER TV-KANALEN BBC NORDIC I DANMARK
Artikel af Jens E. Hummelmose, www.recordere.dk
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Storbritanniens største TV-selskab og en af verdens førende public service-ud-
bydere, BBC, lancerer snart TV-kanalen BBC Nordic og on demand-løsningen 
BBC Nordic+ i Danmark. Det sker gennem BBC Studios, TV-gigantens kommer-
cielle produktionsselskab.

Danske seere har noget at se frem til, når den 
britiske TV-gigant BBC inden længe lancerer 
en ny nordisk TV-kanal ved navn BBC Nordic. 
Kanalen samler de bedste underholdnings- og 
dokumentarprogrammer fra henholdsvis BBC 
Brit og BBC Earth og erstatter dermed beg-
ge i selskabets nuværende kanalmix i danske 
TV-pakker.

Samtidig lanceres BBC Nordic+ som en on de-
mand-tjeneste, der giver seere mulighed for at 
gå i dybden med programmerne fra den nye 
kanals arkiver, når det passer dem.

BBC’s nye TV-kanal lander på baggrund af flere 
års markedserfaring i Danmark og Norden med 
indgående kendskab til de danske seeres præ-
ferencer. Når BBC Nordic går i luften til foråret, 
vil velkendte favoritter som ’QI’ og ’The Graham 
Norton Show’ således få følgeskab af nye til-
føjelser som underholdningsprogrammet ’The 
Great British Bake Off’ og dokumentarserien 
’Serengeti’.

”Vi har håndplukket shows, som vi ved vores 
nordiske publikum elsker, med spændende nye 
tilføjelser, der appellerer til en bredere og mere 
mangfoldig målgruppe. Lanceringen af BBC 
Nordic+ gør samtidig, at vores nordiske seere 
får én BBC-platform til både TV og on demand,” 
siger Arran Tindall, Senior Vice President, Key 
Markets hos BBC Studios.

Blandt de programmer, der vil være tilgænge-
lige på BBC Nordic fra start, er den nye serie 
’Louis Theroux Interviews…’ fra den prisvinden-
de dokumentarist Louis Theroux. I programmet 
kommer Theroux helt tæt på Storbritanniens 
største stjerner. Tredje sæson af ’Serengeti’ vil 
derudover rykke seerne helt ind i hjertet af Tan-
zanias eventyrlige og farlige dyreliv.

Livsstils- og underholdningsprogrammer vil også 
udgøre en vigtig del af programsortimentet. Her 
vil ’The Great British Bake Off’ og ’Den store 
pottedyst’ (’The Great Pottery Throw Down’) – 
et veldrejet hyggeprogram, hvor 12 pottemage-
re dyster ved drejebænken – køre side om side 
med home makeover-klassikeren ’DIY SOS’, 
hvor britiske familier får deres hjem faceliftet til 
den store guldmedalje.

BBC Nordic+ vil som on demand-tjeneste give 
seere mulighed for at se alt indhold fra BBC 
Nordic-kanalen samt udforske nyt og nøje ud-
valgt indhold inden for kunst, historie, doku-
mentar og musik. Det vil blandt andet omfatte 
den splinternye hiphopdokumentarserie ’Public 
Enemy: How Hip Hop Changed the World’ af 
Public Enemy-frontmanden Chuck D, hvor ra-
plegender som Eminem, Run-D.M.C. og Ice-T 
medvirker.

BBC Nordic og BBC Nordic+ lanceres i Dan-
mark og Norden den 17. april 2023 kl. 10:00.

www.recordere.dk
Læs artiklen her:
https://www.recordere.dk/2023/02/bbc-lancerer-tv-kanalen-bbc-nordic-i-danmark/
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SAMMENHOLD 
Af direktør, Lars Jakob Knudsen

På det første møde med det nye repræsentant-
skab havde jeg en lille snak med et af de ”gam-
le” medlemmer nemlig Torben Høst fra den 
tidligere Antenneforening Kolibri ude i Snestrup 
kvarteret.

Vi morede os lidt over ordet ”antenne”, for i dag 
skal der jo lidt mere end en antenne til! Men 
betydningen af sammenholdet i en forening er 
stadig den væsentligste faktor.

I 1999 vedtog Antenneforeningen Kolibri at kob-
le sig til Glenten, da de tekniske udfordringer 
var for store for den lille antenneforening. Men 
i tankerne slap Torben Høst ikke sin forening, 
og igennem Glentens repræsentantskab har 
han oplevet at have fået en god mulighed for 
at følge udviklingen mellem medlemmerne og 
foreningen.

Kolibris område lå i nærheden af en god min-
desten – demokratistenen kalder Torben den. 
Den blev opsat i 1983 i Nordisk Landboskoles 
have (senere Nordisk Landbrugsakademi, og i 
dag Tietgenskolen). Og vi søgte efter evne at 
efterleve stenens manende inskription: 

Demokrati kræver tid, viden og vilje.

Foto:  Paarup Lokalhistoriske Arkiv

I dag er et ”antenneanlæg” noget helt andet 
end dét Kolibri kunne den gang. I dag er der et 
væld af muligheder for underholdning og kom-
munikation. Og dermed skabes også et væld 
af behov og ønsker hos medlemmerne om at 
opleve dette. 

Glenten tilbyder disse muligheder. Når man er 
med i en medlemsejet og demokratisk ledet 
forening, stilles også det krav til os alle om at 
følge stenens ord og hensigt. Således at nabo-
en også sætter pris på sit medlemskab.

Medlemsdemokratiet har mange vinkler, og når 
man holder fast på Glenten, så er man f.eks. 
med til at sikre lave abonnementspriser. Mod-
sætningen er de kommercielle udbydere, som 
selv fastsætter priserne. Hér har kunderne in-
gen indflydelse. 



BOLIG & LIVSSTILSMESSEN I MARIENLYSTCENTRET

Glenten deltog på Bolig & Livsstilsmessen i 
Marienlystcentret i Odense lørdag d. 4. og 
søndag d. 5. marts 2023.

Det er 5 år siden Glenten sidst har deltaget 
på en messe. Vores forventninger var høje 
og medarbejderne glædede sig til at være på 
messe igen, så vi kunne vise, hvad Glenten 
har at tilbyde vores medlemmer, og til alle 
dem der måske var interesseret i at blive 
medlem i Glentens forening.

Dagene blev nydt med popcorn, som blev 
lavet på en popcornmaskine, som vi havde 
lejet til lejligheden, så der hele tiden var friske 
popcorn og dejlig duft. Der blev også spillet 
en masse på vores shuffleboard, som vi hav-
de lavet en konkurrence til. Alt foregik med 
en masse godt humør og grin.

I konkurrencen dystede deltagerne om at 
skaffe flest point på shuffleboardet. Der var 
lavet 3 præmiepuljer man kunne vinde i, så 
der var rig mulighed for at vinde en præmie, 
selvom man ikke scorede mange points. 

De tre heldige vindere er blevet kontaktet 
direkte.

Præmierne bestod af et LG SmartTV, billet-
ter til en OB kamp, Gavekort til bl.a. Mauritz, 
GoMonkey, bowling, biograftur & koncert-
billetter til Posten og Dexter i Odense.

Glenten besvarede også de mange spørgs-
mål omkring vores TV/internet pakker, samt 
kom med gode tips til medlemmernes in-
ternet opsætning derhjemme. Der blev vist 
meget stor interesse for Glentens stream-
ingtjeneste, Glenten TV, både fra medlem-
mer og ikke medlemmer. 

Det var to fantastiske dage og en masse 
hyggelige timer i godt selskab. Glenten er 
glad for den interesse der var for foreningen 
og for vores konkurrence.

TAK til alle der kiggede forbi og gjorde dage-
ne til en fed oplevelse. Og STOR TAK TIL VO-
RES FANTASTISKE SPONSORER, der gjorde 
vores konkurrence spændende for alle, i alle 
aldre.
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ATRIA Wi-Fi Pro Mesh-system 2100 
fra STRONG er en simpel og evolutionerende 
løsning.
Med Glenten Wi-Fi Pro Mesh får du en mere 
robust, omfattende og hurtigere trådløs net-
værksforbindelse. Det er en meget simpel 
løsning, som passer til de fleste lejligheder og 
huse op til 600 m2.
Dækning, ydelse og tilslutning er vigtige ele-
menter, når vi snakker Wi-Fi. 
Kun en Wi-Fi Pro Mesh løsning kan give dig den 
optimale balance mellem disse tre elementer. 

FORDELE VED WI-FI PRO MESH: 
• Du undgår Wi-Fi-døde områder.
• Du får perfekt videostreaming, uden buffering, 
i alle hjørner af hjemmet.
• Du sikrer, at dit netværk kan håndtere det sti-
gende antal enheder, som er tilsluttet dit Wi-Fi 
netværk, og på samme tid streame video.
• Du får god live-TV-streaming i alle rum.
• Du kan befinde dig i haven, uden at hastig-
heden falder. Installationen er utrolig nem og 
kræver ingen ekspertise. 
 

Alt du skal gøre, er at tilslutte en ATRIA Mesh 
Extender 2100 til eksisterende modem eller 
router. Du vil på ganske få minutter få et Wi-Fi 
Mesh netværk, der bare virker.

HVORDAN KØBER MAN DEN?
Lyder denne løsning som den rette for dig, så 
kan du komme ned på vores kontor, hvor du 
kan købe og afhente produktet.
Hvis du er medlem af Glenten, kan du købe Wi-
Fi Pro Mesh - startsæt til kr. 949,-. Du kan læse 
meget mere om Glenten Wi-Fi Pro Mesh på 
vores hjemmeside: 
http://www.glenten.dk/Glenten-Wifi-Pro-Mesh

GLENTEN WI-FI PRO MESH - EN MEDLEMSFORDEL TIL DIG.
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Som medlem af Glenten får du tilknyttet en bruger på Mit Glenten, som er vores 
selvbetjeningsside. 

PÅ MIT GLENTEN KAN DU BL.A.:
• Bestille/skifte internethastighed 
• Skifte TV-pakke + Vælg Selv kanaler 
• Tilmelde automatisk kortbetaling/betalingsservice eller ændre kortoplysninger 
• Tilmelde nyhedsbrev 
• Tilmelde SMS-service
• Tilmelde medlemsblad 
• Opsige abonnement 
• Se en oversigt over alle dine fakturaer 
• Finde vores kontaktoplysninger

HURTIG EKSPEDITION: 
I en travl hverdag sætter mange pris 
på en hurtig ekspedition og god kun-
deservice. For nogle medlemmer er 
dette lig med en selvbetjeningsside, 
hvor man hurtigt, nemt og sikkert 
kan bestille de ændringer, som man 
ønsker. 

Så husk at du altid kan logge ind på 
Mit Glenten og foretage ændringer, 
lige som du altid kan vælge at skrive 
en e-mail, ringe eller komme ned på 
vores kontor og få personlig betje-
ning. Vi er klar til at hjælpe dig! 

For at logge ind på Mit Glenten skal 
du bruge dit medlemsnummer eller 
e-mail og herefter indtaste den kode, 
som du har lavet. Hvis du har glemt 
din kode, så kan du trykke på ”glemt 
kode”, herefter får du tilsendt et link 
til at lave en ny kode.

OBS: Den e-mail, som du bruger 
til at logge ind med, skal være den 
samme, som den e-mail du har regi-
streret hos os. 
MIT GLENTEN – MIT GLENTEN – et univers til dig. et univers til dig. 

MIT GLENTEN – EN SELVBETJENINGSSIDE TIL DIG 

VI VIL GØRE DET NEMT FOR DIG!



12 13

ER DER EN ANDEN,  
SOM SKAL BETALE 
FOR DIT ABONNEMENT?

UDFYLD
FORMULAREN 

PÅ
GLENTENS

HJEMMESIDE

Har du et internet abonnement hos Glenten, 
som din arbejdsgiver ønsker at betale for, så kan 
fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren.

Hvis du både modtager TV og internet fra Glen-
ten kan fakturaen deles op, så du selv bliver fak-
tureret for TV pakken og arbejdsgiver for inter-
net.

Udfyld formularen på Glentens hjemmeside un-
der ”ANDEN BETALER” og ændringen kan ske 
til fremtidige betalinger.

https://www.glenten.dk/Anden-betaler

FIND 5 FEJL I FLYTTERODET
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Igennem en årrække har Glenten gennem-
ført kanalafstemninger, så medlemmer har 
mulighed for at stemme på de TV-kanaler, 
der er mest relevante og mest interessante 
for husstanden.
Igennem tiden er kanalafstemningen løbende 
blevet udviklet, så den er mere intuitiv, nem at 
overskue, og prisbillig at gennemføre. I slut-
ningen af nullerne var det med sneglepost og 
papir, og der var der udgifter for Glenten i ni-
veauet kr. 200.000,-. I dag er kanalafstemnin-
gen omkostningsneutral. 

I dag er kanalafstemningen elektro-
nisk. Når man stemmer, kan man se hvad 
de enkelte TV-kanaler egentlig koster. Nog-
le TV-kanaler er meget dyre. Det er typisk 
sportskanalerne, der er meget omkostnings-
tunge, fordi bl.a. Ronaldo, Messi og Mbappé 
skal have løn. 
Det anslås af Mbappé tjente ca. kr. 1 
mia. i 2022, Messi ca. kr. 850 mio. og 
Ronaldo ca. kr. 1,4 mia.
Andre TV-kanaler er billige. Det er typisk pub-
lic service-kanalerne fra Danmarks nabolan-
de, der er omkostningslette, fordi det stort 
set kun er Copydan Verdens TV, der opkræ-
ver afgifter på vegne af TV-stationerne i na-
bolandene.

KANALAFSTEMNING FOR 2023/2024

Glenten bruger kanalafstemningerne 
til at følge de enkelte TV-kanalers populari-
tet blandt medlemmerne. I forhold til pris og i 
forhold til indhold. Gennem årene har Glenten 
derfor fået oparbejdet en værdifuld database 
over TV-kanalers popularitet.
Denne viden bruges i forhandlingerne 
med rettighedshaverne. Hvis f.eks. en rettig-
hedshaver forlanger en høj pris for en TV-ka-
nal, kan Glenten med et godt grundlag sige, 
at den pris er TV-kanalen ikke værd for Glen-
tens medlemmer. Det viser kanalafstemnin-
gen.

Kanalafstemningen er også en med-
lemsundersøgelse. Resultaterne af med-
lemsundersøgelserne giver Glenten et øje-
bliksbillede af medlemmernes ønsker til og 
vurderinger af forskellige områder. F.eks. på 
TV, bredbånd, medlemstilbud og medlems-
service. På den måde kan Glenten hele tiden 
sætte fokus på den eller de områder (hoved-
parten af) medlemmerne ønsker.

Den helt store højdespringer i med-
lemsundersøgelsen i efteråret 2022 var et 
ønske om større valgfrihed blandt TV-kanaler. 
Dette medlemsønske kunne, efter forhandlin-
ger med rettighedshaverne, imødekommes i 
videst mulige omfang via antallet af Vælg Selv 
TV-kanaler, som er på 42, og 5 temapakker.

15
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KOM GODT I GANG
For at komme i gang med at se Glenten TV 
skal du først aktivere Web-TV på MIT GLEN-
TEN. Før du går i gang, bør du grundigt læse 
vejledningen til at aktivere Glenten TV. Den 
kan du finde her: 
https://www.glenten.dk/filarkiv/GlentenTV/
Aktivering_af_login_til_GlentenTV.pdf

OBS! Hvis du gerne vil 
se Glenten TV på din 
mobil eller tablet, skal 
du først downloade 
app’en i AppStore el-
ler Google Play Store.

Du kan læse mere om 
Glenten TV på vores 
hjemmeside lige her: 
https://www.glenten.
dk/web-tv

Som medlem af Glenten har du mulighed 
for at streame kanalerne fra din TV-pakke 
på din mobil, tablet og computer i hele Dan-
mark og EU.
Vores streamingtjeneste Glenten TV er gra-
tis, og det eneste det kræver, er en internet-
forbindelse.
På vores hjemmeside kan du læse hvilke ka-
naler fra din TV-pakke, som du kan streame, 
når du f.eks. er på ferie, i sommerhus, på 
farten eller bare derhjemme. 
Med Glenten TV undgår du at gå glip af dine 
yndlingsprogrammer og film, og du har altid 
din TV-pakke lige ved hånden. 

STREAMING PÅ FLERE AF DINE ENHEDER!
Du kan benytte streamingtjenesten på flere 
af dine enheder. Glenten TV kan nemlig nu 
benyttes på IOS (Ipad og Iphone), tvOS (Ap-
ple TV) samt Android (telefon og tablet) og 
Android TV.

GLENTEN TV - VORES STREAMINGPLATFORM TIL DIG.

TAG DIN TV-PAKKE MED RUNDT I HELE DK OG EU
DER ER MANGE FORDELE VED GLENTEN TV: 
• Du kan se programmer, som har været sendt 8 dage forinden 
• Du kan benytte platformen på flere af dine enheder
• Du kan selv afregistrere/registrere dine enheder 
• Du kan have op til 8 enheder registreret 
• Du kan benytte platformen på IOS, TvOS, Android og Android TV. 
• Du kan tage din TV-pakke med på farten 
• Du kan benytte platformen i hele Danmark og EU - helt gratis 



GUIDE 
VÆLG SELV

GLENTEN VÆLG SELV
… Så nemt er det!

GLENTEN VÆLG SELV
Udover standardpakkerne som f.eks. Grund-
pakken kan du med Glenten Vælg Selv frit væl-
ge mellem dine favoritkanaler.

Glenten Vælg Selv programoversigt finder du 
på www.glenten.dk/vaelg-selv eller på en af 
midtersiderne i medlemsbladet. 

KAN MIT TV MODTAGE VÆLG SELV?
For at kunne modtage Glenten Vælg Selv ka-
naler på dit TV, skal TV´et have et CI slot, som 
normalt findes enten på venstre eller højre side 
af TV’et. 

På nogle modeller er CI slottet monteret på bag-
siden af TV’et midtfor. 
(f.eks. Samsung TV) 

DIGITAL MODTAGERBOKS & VÆLG SELV
Glenten sælger ikke digitale TV-bokse, men 
TV-bokse af denne type kan købes online eller 
hos en radio / TV forhandler.

NB*
Vælger man at købe en digital TV-boks, som 
skal kunne bruges til Vælg Selv, skal tv-boksen 
være af typen DVB-C/Mpeg4 og kunne håndte-
re programkort af kodningstype CONAX.  

FÅ BILLEDET FREM FØRSTE GANG
For at få Vælg Selv kanalerne frem på skærmen 
første gang, skal man indstille TV’et på en af de 
købte kanaler og afvente indlæsning, som kan 
tage op til 15 min. Vælg Selv kanalerne er mar-
keret med et $-tegn og starter fra kanalplads 
100 og opefter.  

HVORDAN SKAL KORTET VENDE I MODULET?
Kortet skal sættes ind i CA modulet som vist på 
billedet nedenfor. Kortet skubbes helt ind i modu-
let, som efterfølgende indsættes i CI slottet på dit 
TV.

Sådan indsættes kort i modulet

Foto af TV

HVAD SKAL JEG BRUGE?
Glenten Vælg Selv tilkøb kræver et CA modul 
og programkort, som vist på billedet herunder. 
Dette købes hos Glenten. Engangsbeløb for: 
programkort kr. 130,- / CA modul kr. 300,- 

16
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VÆLG SELV
TAG UD OG GEM!

Glenten Vælg Selv tilkøb kræver CA modul og programkort. 

Se større udgave på
https://www.glenten.dk/vaelg-selvVælg selv produkter kan tilkøbes fra Grundpakken.

* Der tages forbehold for ændringer.* Gældende fra 1. april 2023.
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PHILIPS:
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstal-
ler, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt
værdierne som beskrevet i toppen af siden. –
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok.  
For at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå 
til: Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk ka-
nalopdatering: Vælg fra.

SAMSUNG:
Samsung har operatørvalg, her vælger du
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal væl-
ge hurtigscan. Menu-indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”,
hvis TV’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234
eller 0000.

SONY:
Tryk menu.
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > 
Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Di-
gital programindstilling, vælg aut. programind-
stilling. > Vil du.. Ja – Kabel TV – Hurtig scanning 
– Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel: 1 
– Start.

LG:
Tryk menu.
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.

TIP!
Pixelerer dit TV-billede, selvom dit TV signal
er ok? Chromecast kan være årsagen!
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra
TV’et eller prøv at montere Chromecast’en
med den medfølgende HDMI forlænger.
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få
TV-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det...

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

PHILIPS:  
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstal-
ler, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt 
værdierne som beskrevet i toppen af siden. – 
Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok. For 
at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til:   
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanal-
opdatering: Vælg fra. 

SAMSUNG:  
Samsung har operatørvalg, her vælger du 
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal vælge 
hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring.
Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af 
siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at 
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”, 
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode for ændring af land er enten 1234 
eller 0000. 

SONY: 
Tryk menu. 
> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg
digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital
programindstilling, vælg aut. programindstilling.  >
Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens,
manuel: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.

LG: 
Tryk menu.   

gnillitsdni -leunaM > gnintæspO > regnillitsdnI>
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af
siden.

TIP! 
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal  
er ok?  Chromecast kan være årsagen! 
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra 
tv'et eller prøv at  montere Chromecast’en  
med den medfølgende HDMI forlænger. 
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få  
tv-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..

GUIDE 
DIGITAL SØGNING

BENYT NEDENSTÅENDE VÆRDIER VED DIGITAL KANALSØGNING

Indtast værdierne i indstilling for digital kanalsøgning på dit TV 

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier: 
Frekvens: 434.000 kHz
Symbolrate / Hastighed: 6875
QAM / Modulation: 256
Netværks ID: 1  (Indtast 00001 )

21
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GUIDE 
WEB-TV

OPSÆTNING AF WEB-TV / SPØRGSMÅL & SVAR

STREAMINGTJENESTE  
PÅ FLERE AF DINE ENHEDER! 
Du kan nu benytte Glentens nye streamingtje-
neste Glenten TV på endnu flere af dine enhe-
der.  
Glenten TV kan nu benyttes på IOS (IPad / 
IPhone), tvOS (Apple TV) samt Android (Mobil 
/ Tablet) og Android TV/boks inkl. den nye 
Chromecast med Google TV.  
Du kan have op til 8 enheder registreret til Glen-
ten TV og 2 enheder kan streame samtidig.  

GLENTEN TV APP´EN KAN DOWNLOADES OG INSTALLERES  
PÅ FØLGENDE ENHEDER. 
• Mobil og tablet med IOS eller Android system.
• TV med indbygget Android system.
• Android TV bokse.
• Apple TV.
• Chromecast med Google TV

INSTALLATION PÅ DEN NYE GOOGLE CHROMECAST MED GOOGLE TV
• Du skal være logget ind på den enhed, du ønsker at installere app´en på, og du skal være logget 

ind på din Google konto i browseren.
• Åben browser og gå til https://play.google.com/store og søg på Glenten TV.
• Vælg den enhed du vil installere app´en på. (I dette tilfælde din Google Chromecast med Google 

TV).
• Installer app´en.

NYTTIGE FUNKTIONER I DEN NYE WEB-TV TJENESTE
• I app’en på IOS og Android kan man nu lave sin egen kanalrækkefølge ved at holde fingeren på en 

kanal, indtil den jingler, og herefter trække den til den ønskede placering.
• Swipe op og ned for at skifte kanal
• For at se fuld programomtale kan man holde fingeren på en kanal under guiden.
• I den nye web-TV-tjeneste er der 8 dages catch-up, hvor der tidligere kun har været op til 48 timer.

Disse tekniske begrænsninger er krav fra ret-
tighedshaverne. 
Glenten TV er understøttet i Google Chrome, 
Safari, Firefox og Edge. 

SE GLENTEN TV PÅ DIT TV    
Hvis du ønsker at se Glenten TV på dit fjern-
syn, kan du gøre det på nedenstående måder.   
 
CAST TIL DIT TV    
Cast til TV med indbygget Chromecast eller til 
en Google Chromecast enhed.

VELKOMMEN TIL MIT GLENTEN

Klik på Streaming/Glenten TV

BESTIL/SKIFT INTERNET

SKIFT TV PAKKE

AUTOMATISK KORTBEHANDLING
FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

VEJLEDNING TIL AKTIVERING AF WEB-TV 
Web-TV aktiveres via glentens selvbetjening her: https://selvbetjening.glenten.dk/

FORSIDE

MINE OPLYSNINGER

TV PAKKER

INTERNET

STREAMING

GLENTEN TV / WEB-TV

Du har ikke aktiveret Web-TV

Indtast selvvalgt adgangskode for din 
Web-TV konto i feltet: Adgangskode og 
tryk knappen ”aktiver Webtv” eller ”Gem” 
hvis du er ved at skifte adgangskoder.

Brugernavn:
Brugernavn til Glenten TV er dit medlemsnr.

Adgangskode:
Indtast selvvalgt kode til Glenten TV.

Når du har indtastet selvvalgt kode og klikket på AKTIVER 
WEBTV er du klar til at logge ind på din Glenten TV app på 
dine enheder med dit medlemsnr. og din selvvalgte kode.

AKTIVER WEB-TV



Mobiltelefoni
fra Glenten Mobil

Bestil Glenten Mobil på www.glentenmobil.dk
eller kontakt kundeservice på tlf.: 79 30 11 94

EU
DATA

INGEN
BINDING

GRATIS
PAKKESKIFT

INGEN
OPKALDS-
AFGIFT

FRI TALE
TIL GLENTEN MOBIL

ET SAMLET 

LOGIN
TIL FAMILIEN

8
TIMERS

TALETID

7979 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

8
GB DATA
8GB I EU 

FRI
TALE

9999 KR.
/MD.

FRI SMS/MMS

25
GB DATA
12GB I EU

Oprettelse 50 kr.Oprettelse 50 kr.
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For mindre end et år siden stemte et flertal i 
Folketinget nej til at lægge moms på TV-abon-
nementer. Nu er lovforslaget kommet op igen, 
og det er dårligt nyt for de husstande, der 
abonnerer på en TV-pakke.

Som en del af regeringens lovprogram skal 
der nu genfremsættes et forslag om at indføre 
moms på ”forfattervirksomhed og kunstnerisk 
aktivitet”, hvilket vil udløse en momsregning 
på mere end kr. 200 mio. på den såkaldte TV-
moms.
På dansk betyder det, at Skatteminister Jeppe 
Bruus (S) – igen – fremsætter lovforslag om, at 
der skal indføres moms på Copydan-afgifterne.

Det handler om moms på Copydan-afgif-
terne
Alle antenneforeninger er lovgivningsmæssigt 
forpligtet til at opkræve Copydan-afgifter fra 
alle TV-medlemmer og sende dem ubeskåret 
videre til Copydan Verdens TV (www.copy- 
dan-verdenstv.dk). Copydan-afgifterne går ube-
skåret til kunstnere og rettighedshavere. Det er 
Copydan Verdens TV, der sørger for, at kunst-
nere og andre rettighedshavere får betaling for 
brug af deres rettigheder. Det kan f.eks. være 
radio- og TV-kanaler. 
Lige nu er Copydan-afgifterne momsfritaget og 
er inkluderet i TV-pakkeprisen hos Glenten.

Regningen havner hos TV-medlemmerne
Regningen ender først og fremmest ved de 
ca. 1,7 mio. danske husstande, der abonne-
rer på en TV-pakke. Enten kommer prisen på 
TV-abonnementet til at stige, eller også bliver 
TV-distributørerne – herunder Glenten - nødt til 
at tage indhold ud af pakkerne, hvis prisen på 
TV-pakkerne skal holdes i ro.

LOVFORSLAG KAN GIVE DYRERE TV-PAKKER

Uheldigt tidspunkt
Hvis en del af løsningen bliver, at regningen 
havner hos TV-medlemmerne, så kommer det 
desværre til at ske i en tid, hvor alt andet i for-
vejen bliver dyrere.
Og en ekstra afgift er det sidste, der er brug 
for i en tid, hvor TV-pakkerne i forvejen er un-
der hårdt pres fra voldsomt stigende priser på 
sportsrettighederne og konkurrencen fra de in-
ternationale streamingtjenester.

Genfremsættelsen kan undre
Som nævnt er det ikke første gang, at et lov-
forslag om TV-momsen er på tale. Så sent som 
i foråret 2022 forsøgte den daværende S-re-
gering at gennemføre samme lovændring, da 
momsfritagelsen angiveligt skulle stride imod 
EU-retten.

Denne fortolkning blev dog afvist af uafhæng- 
ige, juridiske eksperter, og derfor er det svært 
at forstå, hvorfor forslaget bliver genfremsat.
Den oprindelige begrundelse er jo væk. Hvis 
man først fjerner momsfritagelsen, kan den 
ikke genindføres igen, fordi fritagelsen hviler på 
en dansk undtagelse fra EU’s momsdirektiv.

Glenten følger sagen nøje.

Artikel af
Lars Knudsen
Direktør 

Administrativ leder...
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RETURNERING AF MODEM OG STRØMFORSYNING HELE DØGNET
I postkasserne på adressen: 
Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

HUSK: at modem og strømforsyning skal returneres  
(på nogle modeller består strømforsyningen af 2 dele). 
HUSK: at vedlægge navn og adresse.
Moden og strømforsyning MÅ IKKE stilles ved siden 
af postkasserne, som er placeret ved Glentens 
hovedindgang.
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VIGTIGT KUN AT TILMELDE SIG ÉN BETA-
LINGSFORM
Som medlem af Glenten kan du tilmelde dig 
forskellige automatiske betalingsmetoder, så 
du undgår faktureringsgebyr på kr. 50,-.

DU KAN VÆLGE ÉN AF FØLGENDE BE-
TALINGSMULIGHEDER TIL BETALING AF 
KVARTALSFAKTURAEN
• Fakturering pr. e-mail (ingen gebyr) – vi sender 
regning til dig pr. mail - du sørger selv for at  
betale rettidigt.

• Automatisk kortbetaling (ingen gebyr) – du 
opretter automatisk kortbetaling på Mit Glen-
ten - dermed trækkes beløbet automatisk.

• PBS aftale (gebyr på kr. 7,-) – du opretter selv 
PBS aftale i din bank eller på ”Tilmeld PBS” 
på www.glenten.dk - dermed trækkes belø-
bet automatisk.

Vi oplever, at nogle medlemmer tilmelder sig 
flere betalingsmetoder, hvilket skaber forvirring  
for de pågældende medlemmer. 
 
Det er altid den seneste betalingsmetode, som 
du har tilmeldt dig, der er gældende.
Det er derfor vigtigt, at du går ind på selvbetje-
ningen Mit Glenten og tilmelder dig den beta-
lingsform, du foretrækker og afmelder de an-
dre, du eventuelt er tilmeldt.

 
 
 

RETTIDIG BETALING ER PÅ EGET ANSVAR
Det er dit eget ansvar, at dine regninger bliver 
betalt til tiden, også selvom du ikke modtager 
en regning fra Glenten. 
Vi oplever desværre, at vores breve enten ikke 
bliver leveret til tiden eller bortkommer i posten, 
så hvis du ikke modtager en regning fra Glen-
ten, må du rykke Glenten for regningen, og der-
ved sikre at den bliver betalt rettidig. 

Det samme er gældende, hvis din betaling, af 
den ene eller anden grund, bliver afvist af ban-
ken.

Du kan altid se din faktura på Mit Glenten.

BETALING PÅ GLENTENS KONTOR 
Ønsker du at betale en regning her på kontoret, 
tager vi imod Visa Dankort, Mastercard, Google 
Pay, Apple Pay og kontant betaling. 
Det er også muligt at benytte diverse betalings-
kort på Mit Glenten.
Vi forventer at kunne implementere MobilePay 
i 2023.

DU KAN FLYTTE DIT ABONNEMENT MED, 
TIL EN ANDEN ADRESSE
Vidste du, at du, mod et gebyr, kan flytte dit 
abonnement med, hvis du flytter til en anden 
adresse, hvor Glenten leverer signal?

Kontakt os for at få oplyst, om vi dækker din 
nye adresse.

OMBYTNING AF MODEM 
Nye standarder gør, at alle gamle udgåede 
kabelmodem skal ombyttes. Hvis du har et 
af vores gamle modems, vil vi bede dig om  
at tage det med under armen og aflevere det 
på Glentens kontor og få et nyt modem ud-
leveret. 

HUSK! at medbringe både modem og 
strømforsyning.
På vores hjemmeside kan du se, om du har 
et modem, som skal ombyttes. 

Læs mere her: https://www.glenten.dk/
Udgaaet-kabelmodem

OPSLAGSTAVLEN
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TV-PAKKEPRISER  
PR. 1. APRIL 2023
GRUNDPAKKE: 
MELLEMPAKKE:
FULDPAKKE:

KR. 169,-/MD. 
KR. 499,-/MD. 
KR. 739,-/MD. 

GLEMT KODE 
TIL SELVBETJENINGSPORTALEN? 

Hvis du har glemt din kode til Mit Glenten, skal du trykke på ”Glemt kode”, og du vil herefter 
få tilsendt link til at nulstille og lave din nye kode. 
Vær opmærksom på at du bruger den e-mail, som vi har registreret.

OPSLAGSTAVLEN

GRUNDPAKKE:

169,-
kr./md.

MELLEMPAKKE:

499,-
kr./md.

FULDPAKKE

739,-
kr./md.

STOR TAK TIL SPONSORER I FORBINDELSE MED GLENTENS JULEKALENDER 2022

Vi elsker at forkæle vores medlemmer, og traditionen tro kunne medlemmer af Glenten igen lege med 
i Glentens Julekalendersjov tilbage i december måned. 

I samarbejde med en masse fantastiske sponsorer fandt vi skønne gaver frem, som vi forkælede  
heldige medlemmer med hver dag fra d. 1. – 24. december. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
stor tak til de mange sponsorer, som gjorde det muligt endnu en gang at lave en julekalender med så 
mange flotte gaver.

GLENTES 
INTERNET 

PRISER 
læs mere på side 27
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Naboovervågning  
(på den fede måde).

NabolandsKanalerne giver dig adgang til dine naboers foretrukne tv 
– både som flow og streaming. Her kan du følge med i deres verden, 
deres liv, deres historier. Noget er anderledes, noget er genkendeligt. 
Men du forstår altid, hvad der er på færde, for vi er en del af samme 
kultur. Vi genkender drømme og følelser, vi kan spejle os i dem. 

Følg med i dine naboers liv og dramaer på NabolandsKanalerne.  
De ligger allerede i din tv-pakke – med det bedste tekstet på dansk. 
Tjek tv-guiden på nabolandskanalerne.dk

SVENSK, NORSK OG TYSK TV. MED DANSKE TEKSTER

nabolandskanalerne.dk



Vi tør godt sige, vi har en løsning, som dækker 
dit behov. 

Vi har nemlig tre hastigheder, som alle tre kan 
dække flere forskellige behov, f.eks.:
• Stor familie, med flere som streamer  

samtidig  
• Online gaming 
• Hjemmearbejdsplads 
• Surfing på internettet 
• Enlig, som ikke deler forbindelsen med 

andre personer 
• Downloade og uploade filer
• Sociale medier og e-mail 

Der kan være mange forskellige behov, og det 
kan være svært at finde rundt i, hvilken hastighed 
man skal vælge. Her kan vi hjælpe og guide dig – 
inden du vælger hastighed!

Hvis du senere finder ud af, at den hastighed, du 
har valgt, ikke passer til dit behov, kan du nemt og 
gratis skifte mellem vores hastigheder via selvbe-
tjeningssiden Mit Glenten. Når du benytter selv-
betjeningen, virker det indenfor få minutter, efter 
du har genstartet dit modem. 

På https://www.glenten.dk/internet kan du 
læse mere om hvilken hastighed, du bør vælge, 
alt efter hvilket behov du har.

SKARPE INTERNETPRISER TIL DIG 
Vi er lokale, vi er stabile og vi er hurtige! Så står du og mangler en god internetforbindelse til en 
skarp pris, så står vi klar med løsningen til dig. 

GLENTEN LEVERER OG INSTALLERER  
– SÅ ER DU ONLINE. 
Vi sender en tekniker ud til din bolig for at instal-
lere og sikre, at dit modem fungerer korrekt. Har 
du spørgsmål vedr. tilslutning, er vores telefoni-
ske support klar til at hjælpe dig og besvare dine 
spørgsmål. Vores support har åbent på telefonen 
til kl. 20:00 på hverdage og mellem kl. 10:00 til 
14:00 i weekenden og helligdage. 

VIL DU HAVE INTERNET UDEN EN TV-PAK-
KE? 
VI HAR LØSNINGEN! 
SÅ SKAL DU BLOT BESTILLE INTERNET ONLY. 
Flere og flere benytter sig af streamingtjenester 
og ønsker derfor ikke en TV-pakke. Vi har selvføl-
gelig også en løsning, som dækker dette behov. 
Vi tilbyder nemlig Internet Only – som er internet 
uden TV. 

Når man vælger Internet Only, opkræves der et 
medlemskontingent til gældende dagspriser. Den-
ne pris kommer oven i internetprisen. 

Hvis du allerede modtager en TV-pakke fra Glen-
ten, skal du foretage et pakkeskift til Internet Only 
på Mit Glenten. Vær opmærksom på, at det ko-
ster kr. 300,- at foretage et pakkeskifte, da der 
skal en tekniker ud for at skifte et filter i Glentens 
skab. 

SKARPE 
INTERNET-

PRISER 
TIL DIG!

100
200 
1.000 

kr. 139,-/md. 
kr. 199,-/md. 
kr. 249,-/md.

Mbit til 
Mbit til 
Mbit til 

DU KAN NEMLIG FÅ:
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Engang kunne fjernsynet samle familie og 
venner i stuen. Det er på retur nu, om end vi 
stadig ser meget af det samme, men bare 
hver for sig.

Andelen af minutter, som vi ser TV sammen 
med andre, er faldende. Det viser tal fra DR 
Medieforskning. Det er typisk underhold-
ningsformater, livsstilsprogrammer og fiktion, 
der fortsat kan samle folk om samme skærm.

Streaming bliver i højere grad end flow-TV set 
alene. På streaming bliver kun 20% af det, vi 
ser, set i fællesskab med andre.

De netop overståede jule- og nytårsuger er 
traditionelt en tid på året, hvor vi ser fjernsyn 
sammen med andre – for eksempel når Bambi 
er på glatis i ’Disneys Store Juleshow’, eller 
dronningen holder nytårstale.

Siden fjernsynet kom til Danmark i 1950’erne, 
har husalteret været samlingspunktet i de 
danske hjem, når mørket falder på. Men 
mængden af valgmuligheder er steget, sam-
tidig med, at serier, film og dokumentarer er 
målrettet unge, gamle, mænd og kvinder, dig 
og mig.

På samme tid er der nu også flere, der bor 
alene, end der var i slutningen af 1980’erne, og 
samtidig har folk fået alle tænkelige devices, 
hvorfra de kan tilgå programmerne.

Derfor bliver stadig mere fjernsyn og nu også 
streaming set alene. Det betyder, at den så-
kaldte samsening er faldende i Danmark, viser 
tal, som DR Medieforskning bringer i rappor-
ten ’Medieudviklingen 2022’, som udkommer 
den 26. januar.

Vi vælger i stigende grad at se TV alene, fremfor sammen med andre

VI SER MERE OG MERE TV ALENE
Artikel af Lars Ladingkær, www.recordere.dk

www.recordere.dk
Læs artiklen her:
https://www.recordere.dk/2023/01/vi-ser-mere-og-mere-tv-alene/
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“Hvor 55 procent af alle TV-minutter blev 
set med to eller flere personer foran TV–
apparaterne i 1992, var tallet faldet til 42 
procent i 2012. Og i første halvår af 2022 
er det kun 31 procent af TV-forbruget, der 
er foregået i selskab med andre”, fortæller 
medieforsker Jakob Vikær Hansen, der har 
skrevet afsnittet om samsening i rapporten. 
Med streamingtjenesternes indtog i 
2010’erne er det kun blevet sværere at 
finde fælles fodslag foran fjernsynet. Fra 
2022 har det været muligt at måle stream-
ing-seningen på det danske marked, og 
her viser de første tal, at samseningen er 
lavere på streaming end på flow-TV.

Ifølge ’Medieudviklingen 2022’ er DR1 
fortsat TV-kanalen med størst samsening 
– målt over hele døgnet. Her er tallet 37 
procent, for TV 2’s vedkommende er det 
34 procent, mens tallet for eksempel er 
helt nede på syv procent samsening på 
streamingtjenester som YouTube og 12 
procent på Discovery+.

De danske tjenester DRTV og TV 2 Play er 
blandt dem, der har den største andel af 
samsening på streaming.

“Her er årsagen nok først og fremmest, 
at de to tjenester tilbyder live-streaming 
af blandt andet nyheder, drama og under-
holdning, som for mange er noget, man 

enten ser sammen i familien eller af vane. Ty-
pisk er det betinget af et bestemt tidspunkt 
på dagen”, forklarer Jakob Vikær Hansen.

Blandt de 15-29-årige er der kun 17% sam-
sening mod de 24%, som er gennemsnit-
stallet for alle brugere på tværs af TV og 
streaming. Og også her er forklaringen gan-
ske logisk, konkluderer Jakob Vikær Hansen 
i ’Medieudviklingen 2022’:

“Unge har et mere nichepræget og unikt 
medieforbrug, og deres forbrug sker i hø-
jere grad på tjenester, som har ekstremt 
meget forskelligt indhold. Her er der typisk 
også personalisering, der fordrer et mere 
individuelt forbrug”.

Nogle streamingtjenester har en “se sam-
men” funktion, hvor man kan sidde hver for 
sig og se et program sammen. Bl.a. har 
DRTV sådan en funktion. Her fortæller DR at 
den funktion ikke er vildt brugt.



FØLG OS PÅ FACEBOOK

Vil du høre mere om Glenten og få information om det 
nyeste?  

SÅ FØLG OS PÅ FACEBOOK. 

Formålet med Glentens Facebookside 
er at informere om aktiviteter, mulige 
abonnementssammensætninger, 
afholde konkurrencer og andre ting, 
som gør det lidt sjovere at være 
medlem hos Glenten.
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Er du medlem af Glenten og har du en nabo, kollega eller ven, som 
endnu ikke har glæde af vores billige internet, men som har mulighed 
for at få det, så har du mulighed for at få 2 måneders gratis internet fra 
Glenten (gældende dagspris). 

Alt du skal gøre, er at gå ind på vores hjemmeside og udfylde bestil-
lingsformularen med dine egne og det nye medlems oplysninger på 
https://www.glenten.dk/skaf_et_nyt_medlem

SKAF ET NYT MEDLEM 

- OG FÅ 2 MÅNEDERS GRATIS INTERNET
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I alt 74 stemmeberettigede var til stede.

Formand Mette Bækgaard bød velkommen. På 
bestyrelsens vegne blev advokat Henrik Benja-
minsen, Ret & Råd advokaterne foreslået som 
dirigent. Henrik Benjaminsen blev valgt uden 
modkandidater.

Bestyrelsen foreslog Pia Kolle fra Glentens kon-
tor som referent. Pia Kolle blev valgt uden mod-
kandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og 
dermed beslutningsdygtig. 

Dirigenten oplyste, at de 2 (pkt. 3b og pkt. 3c) 
indkomne forslag fra Steen Nicolaisen, skal sæt-
tes til afstemning sammen med bestyrelsens 
forslag til forretningsorden for generalforsam-
lingen, fordi der er tale om 2 ændringsforslag til 
forretningsordenen. Dirigenten læste forslage-
ne op og oplyste det kunne få betydning for di-
rigentens 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 stemme-
sedlerne bagefter for at have den åbenhed, 
man godt kan lide. Stemmetællere og stemme-
indsamlere 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 al-
drig været sat spørgsmålstegn til stemmetæl-
lerne. Forslag 3b) og 3c) blev nedstemt.

Bestyrelsen forslag til generalforsamlingens 
forretningsorden blev vedtaget med stort fler-
tal.

Peter Pætau, intern revisor stillede et spørgsmål 
om hvorfor intern revisor ikke er med i stem-
meudvalget. Hertil svarede formand 
Mette Bækgaard, at han er velkommen til at stil-
le op, hvilket han så gjorde og blev valgt, da 
Pernille Frederiksen 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 beret-
ning med at fortælle om de forskellige aktivite-
ter, der har været i årets løb.

• 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 ef-
ter etableringen af brancheforeningen A2012 
består af Mette Bækgaard, Thomas Szücs og Bernt 
Freiberg, Tune Kabelnet. De har afholdt 4 mø-
der. Der er forhandlet med bl.a. YouSee, men 
det har vist sig, at der efterfølgende har været 
en del udfordringer bl.a. i forbindelse med gen-
nemgang og tjek af fakturaer fra YouSee. A2012 
er en sammenslutning af 35 antenneforeninger.

• Økonomiudvalget, der består af Lars Mott, 
Peter Topp Jensen og Flemming Nielsen har af-
holdt 5 møder, som primært har handlet om 
økonomiopfølgninger og budgettering.

• Strategi- og kommunikationsudvalget, 
som består af Anni Rasmussen, André Schneider 
og Mette Bækgaard, har haft 5 møder og sparrer 
med Glentens marketingsafdeling, og der ar-
bejdes 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 re-
præsentantskab består af Anni Rasmussen, 
Palle Andersen, Seden område 4, Bernt Freiberg, 
Tune Kabelnet, Ole Bendix, Vindinge Antenne-
laug og Mette Bækgaard, og de har siden sidst 
afholdt 2 møder. Der er blevet etableret en Fa-
cebook gruppe og udfærdiget en adresseliste. 
Der er kommet et enkelt medlem mere med 
men udvalget kunne godt bruge nogle flere 
hænder.

REFERAT AF GLENTENS GENERALFORSAMLING 2023
Den 2. marts 2023, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. 
Generalforsamlingen blev holdt på Odin Havnepark, NEPTUN i Odense. 
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• Teknikudvalget, som består af Thomas 
Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider, har 
afholdt 4 møder. De sparrer med Glentens tek-
nikere og administration.

• Der har været afholdt 2 repræsentantskabs-
møder og 1 generalforsamling samt 3 repræ-
sentantskabsmøder i brancheforeningen A2012.

Thomas Szücs fik herefter ordet og berettede 
om udviklingen af Web-TV-platformen, 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 
kommet 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 samlede set bedste 
bud.

Mette Bækgaard berettede sørgeligt, at det bli-
ver dyrere at se TV i fremtiden. Sportsrettighe-
derne 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.

Der lægges op til, at prisen på TV-pakkerne bli-
ver 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 fordelings-
punkter. 
6. Digital anlægsdokumentation.
7. Udskiftning af modems. 

Corona har været årsag til at GIGA projektet 
har været droslet ned. Dog forventes det stadig 
at være fuld udført i slutningen af 2025. Grun-
det nedgravning af fiber i Glentens område, har 
Glenten kørt kampagner og oplyst medlem-
merne fordelene ved coax contra fiber. 

I forbindelse med afholdelse af repræsentant-
skabsvalget i efteråret 2022 kom der 6 nye re-
præsentanter ind i repræsentantskabet efter 
valget var afsluttet. Der blev ingen kampvalg i 
områderne, og der er 41 vakante valgområder.

Bestyrelsens overvejelser om fremtiden fort-
sætter 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 Copyd-
an er for noget. Hertil svarede Mette Bækgaard, 
at Copydan forvalter ophavsrettigheder for en 
række rettighedshavere. Rettighedsforvaltnin-
gen består i at opkræve og fordele vederlag for 
udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til af-
talelicenser.

Peter Pætau, intern revisor ville vide om de oply-
ste priser er månedspriser, hvilket blev bekræf-
tet.

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 generalforsam-
lingen. 

3. Forslag.
3a. Bestyrelsen fremlagde forslag til program-
flade 2023-2024.
Formand Mette Bækgaard gjorde rede for pro-
gramfladen 2023-2024. 
Forslaget blev vedtaget. Der var en blank stem-
me.

Pause
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3b. Medlemsforslag om stemmeindsam-
lere 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 øko-
nomiudvalget. Han blev valgt uden modkandi-
dater.

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 Flem-
ming Nielsen var begge på valg og ønskede 
genvalg. Ud over de to bestyrelsesmedlemmer 
var der to fra forsamlingen som ønskede at stil-
le 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 val-
get gik i gang.

Kandidat A fik 47 stemmer – André Schneider
Bestyrelsesmedlem André Schneider fortalte, at 
han er 43 og kandidat i statskundskab. Har sid-
det 12 år i bestyrelsen for Glenten. Han har væ-
ret med til at fastholde prisen på kontingentet. 
I foreningen er det faldende medlemstal en ud-
fordring og at Glenten på sigt stadig må hæve 
priserne. Han ønsker at rette fokus på, hvordan 
Glenten kan imødekomme medlemsnedgan-
gen og få vendt medlemstilbagegangen til no-
get positivt. Ønsker også at sætte fokus på at 
tilbyde produkter til en attraktiv pris.

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 interes-
serer sig for teknik. Er uddannet ingeniør og ar-
bejder med robotudvikling i Odense. 

Er med i Glentens teknikudvalg, økonomiudvalg 
og er bindeled mellem teknik og økonomi. Han 
har fokus på, at det hele skal hænge sammen. 
Han ser lyst på fremtiden. Glentens kabler lig-
ger godt og trygt i jorden og er en stabil leve-
ringsmåde. 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 
foreningsnetværk, 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 fri-
villig i boldklubben Marienlyst og håndboldklub-
ben Stjernen. Arbejder på Teknisk gymnasium 
og har været leder i 10 år. Han arbejder med 
budget og regnskab. Sidder i bestyrelsen i re-
gion Syddanmark og hjælper unge mennesker 
med at starte virksomhed. Kan godt lide det lo-
kale, medlemsbaseret 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 besty-
relsessuppleant.

Kandidat A fik 56 stemmer – Karen Klestrup

Kandidat B fik 46 stemmer – Palle Andersen
Palle Andersen, Seden område 4 fortalte for-
samlingen, at han har være med i Glentens ar-
bejdsgruppe i lang tid. Mente han kunne være 
et fornuftigt valg til bestyrelsen og syntes gene-
relt, 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 besty-
relsen. Han har arbejdet med programforhand-
linger i mange år og han var med til at indføre et 
sikkerhedssystem i Glenten, som medvirkede til 
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fleksible programvalg. Han har også forhand-
let digitale systemer, hvor han fik de små med 
og det resulterede i digital-TV uden merom-
kostninger som også 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 ønske-
de 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 samti-
digt et ønske om, at der var nogle af de frem-
mødte som kunne stille op til repræsentantska-
bet, da der er mange vakante områder.

Mette Bækgaard afsluttede med at takke for god 
ro og orden. Hun oplyste at Glenten var at træf-
fe på messen i Marienlystcentret i den kom-
mende weekend. 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



BEGRÆNSET STREAMS AF TV3-KANALERNE  
BREDER SIG
Artikel af Lars Ladingkær, www.recordere.dk

Begrænset antal streams af Viaplays TV-kanaler hos TV-distributørene

Viaplay Group, som tidligere hed NENT  
(Nordic Entertainment Group), udbreder nu 
begrænsningerne på streaming af deres 
TV-kanaler.

Det rammer kunder hos TV-distributørerne 
som streamer TV-kanaler.

Begrænsningerne kendes allerede fra 
streaming på YouSee Play, hvor det i dag 
kun er muligt at streame én kanal ad gan-
gen, fra de TV3-kanaler som sender sport.

Så man kan enten streame TV3+ eller TV3 
Sport eller TV3 Max, men ikke flere af de ka-
naler samtidig eller flere samtidige streams. 
Det er kun én af de kanaler med én stream 
ad gangen.

Se også: YouSee forklarer: Antal streams og 
enheder på web-TV

Waoo har nu orienteret deres TV-kunder om 
at en ny regel træder i kraft per 3. januar 
2023. Det skriver Flatpanels som har fået en 
kopi af deres orienteringsmail.

Den nye regel betyder at der kun kan afspil-
les én stream ad gangen fra samme pulje af 
TV-kanaler fra Viaplay group.

Puljerne er:

Pulje 1: TV3+, TV3 Sport, TV3 MAX og See
Pulje 2: V Film Premiere, V Film Action, V Film 
Hits, V Film Family og V Series
Reglerne gælder for streaming via smartp-
hones, tablets, web, smart TV, Chromecast 
og Apple TV.

Undtaget fra reglerne er TV-bokse og Viap-
lay. Kabel TV, som ikke er streaming, er der 
heller ingen regler for.

www.recordere.dk
Læs artiklen her:
https://www.recordere.dk/2022/12/begraenset-streaming-af-tv3-kanalerne-breder-sig/


