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FSA Nyhedsbrev nr. 3 – 2016 

 

Den 13.3.2016 
 
 

1. Tv-pakker fra Glenten og kontingent 1.4.2016 
Efter Glentens generalforsamling den 25.2.2016 har bestyrelsen nu kunnet fastlægge de endelige 
kontingenter for perioden 1.4.-31.12.2016: 

1. Grundpakke    502 kr. 
2. Mellempakke 2.292 kr. 
3. Familiepakke 2.955 kr. 
4. Sportspakke 3.114 kr. 
5. Fuldpakke  3.505 kr. 

Priserne er en smule lavere end forudset i Nyhedsbrev nr. 1. De omfatter, hvad FSA skal betale til 
Glenten for medlemmernes valg af tv-pakke, kontingent til Glenten, WebTV samt transmissionsaf-
gift. Kontingent til FSA og Copydan for hele året 2016 er betalt januar 2016. Pakkernes struktur ses 
af figuren og indholdet fremgår af vedhæftede oversigt (pdf).   
 

 
 
2. Pakkevalg og pakkeskift 1.4.2016 
Alle medlemmer er som udgangspunkt overført til samme pakketype, som man har i dag hos You-
See. Har du grundpakke fra YouSee, har vi overført dig til grundpakke fra Glenten, har du mellem-
pakke fra YouSee, har vi overført dig til mellempakke fra Glenten, og har du fuldpakke fra YouSee, 
har overført dig til fuldpakke fra Glenten. Hvis det er OK for dig, skal du ikke gøre mere. 

Mange medlemmer har allerede meddelt individuelt pakkeskift. Det er alt sammen registreret. 

Hører vi ikke fra dig til fsa@fsanet.dk om pakkeskift senest tirsdag den 15.3.2016 kl. 18 bliver du 
opkrævet ovenstående kontingent for resten af året pr. 1.4.2016. Vi skal onsdag meddele Nets, 
hvad de skal opkræve. 

Du kan stadig skifte tv-pakke pr. 1.4.2016, hvis vi modtager en mail herom senest onsdag den 
23.3.2016 kl. 18. Så vil du senere få kontingentet reguleret, men du skal betale kontingent pr. 
1.4.2016 for den pakke, du er registreret med den 15.3.2016. Pakkeskift pr. 1.4.2016 er gratis. 
Næste mulighed for pakkeskift er pr. 1.7.2016 (vi skal have besked senest den 15.6.2016). Heref-
ter hvert kvartal mod nu hvert halvår. Hvert skift af tv-pakke koster fortsat 350 kr. pr. gang, fordi 
vi skal have en tekniker ud for at skifte filter i stander i skel. De gamle YouSee filtre i standere i 
skel kan ikke mere bruges og bliver afmonteret nogle dage inden 1.4.2016, og det er ikke sikkert, 
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at de nye filtre kan nå at blive monteret lige præcis den 1.4.2016. Derfor vil du måske kunne se 
flere kanaler, end du betaler for i nogle dage før og efter den 1.4.2016.  

  

3. Selvvalgskanaler fra Glenten fra 1.4.2016 
Uanset hvilken tv-pakke du vælger, kan du supplere med selvvalgspakker eller enkelte kanaler. For 
at se disse kræves et kodekort af Conax-typen, der skal indsættes i hvert tv i en CAM-holder eller i 
en boks, der også skal være til Conax. YouSee bruger ikke Conax og derfor kan YouSee’s holdere 
og bokse ikke bruges til Glentens kort. Kort koster 130 kr. pr. stk., CAM-holder 190 kr. Ved senere 
skift af kanaler bruges samme kort (og holder). Man kan købe 2 kort. Begrænsningen på 2 kort er 
fastsat af rettighedshaverne. Glenten arbejder på at få mulighed for køb af flere kort. Glentens 
selvvalgskanaler pr. 1.4.2016 kan se i vedhæftede oversigt (pdf). 

FSA tester stadig vores nye selvvalgsportal, der næsten er klar. På den kan du fra 1.4.2016 bestille 
tv-pakker, selvvalgskanaler m.m. Vi forventer portalen klar tæt på den 1.4.2016. Vi har kodekort 
og CAM-holdere på lager og vil kunne fordele dem på kort tid. 
 

4. WebTV fra Glenten fra 1.4.2016 
Glenten WebTV er streaming af tv over internettet til pc, laptop, tablet eller smartphone og samti-
dig ”catch-up”, hvor du kan se de fleste programmer 48 timer tilbage. Adgang til WebTV er inde-
holdt i kontingentet for op til 4 enheder. Hvis man vil bruge WebTV på sit almindelige tv, skal vi 
opkræve 12 kr. om måneden til rettighedshaverne. Det skal vi ikke, hvis man kobler sit tv til en pc 
med HDMI-kabel. Alle medlemmer med tv-pakke fra FSA får adgang til WebTV. Den hidtidige 
grundpakke udvides fra 1.4.2016 med flere kanaler svarende til den tv-pakke, man har. Glenten 
WebTV kan ses overalt i Danmark, hvor der er internet. TV2-kanaler dog kun i hjemmet efter krav 
fra TV2. EU åbner måske for WebTV i hele Europa fra 2017. Glenten WebTV er afprøvet og klar og 
vil kunne aktiveres gennem selvbetjeningsportalen fra 1.4.2016.  
 

5. Pas på med regninger fra TDC og YouSee 
YouSee har udsendt et delvis uforståeligt brev til medlemmer, der har ekstrapakker, boks eller sær-
lige services fra YouSee. Det gør vi ikke mere ved. Et medlem har oplyst, at han også har modtaget 
en regning fra YouSee for ydelser, YouSee ikke kan levere efter 1.4.2016. FSA har selv modtaget 
en faktura fra YouSee på 239.000 kr. for tv fra 1.4.-30.6.2016. Både medlemmet og FSA har natur-
ligvis afvist at betale, hvorefter YouSee har beklaget fejlen. 

Derfor opfordrer vi alle til nøje at kontrollere betalingsservice eller andre regninger fra TDC eller 
YouSee og afvise af betaling af fejlagtige regninger for ydelser, der ikke mere kan leveres.   

 

6. Til havekalenderen - snarest 
Vores tekniker, Jesper Baltzer, gennemgår både før og efter den 1.4.2016 alle standere (den grøn-
ne eller grå kasse i skel), der skal åbnes for at foretage filterskift, lige som der bliver foretaget kon-
trol af forbindelser. Sørg derfor for, at der er klippet fri omkring standeren. Ellers kan vi ikke levere. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Poul Juul                  
Formand    
K532 

Nis Engholm 
Næstformand 
K424 

Mogens H. 
Rasmussen 
Sekr. K338   

Henrik Vetter 
Best. medlem 
K420 

Jens Jakob T. 
Andersen 
Best.m. K151 

Jan Nørskov 
Pedersen  
Suppl. M339
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