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Leder

DET ER EN MÆRKELIG TID VI LEVER I

Af Lea Rosfort
formand

Corona har været en del af vores liv 
siden marts 2020. Alt vores foreningsliv 
har været lukket ned, og mange har 
siddet der hjemme, uden at kunne gå 
på gaden eller have et socialt liv. Så 
kom sommeren, og vi prøvede at lukke 
Danmark lidt op. Vi troede måske på, 
at nu var vi på rette vej, men vi må 
nu konstatere at Coronaen er stadig 
en u- inviteret gæst blandt os, og vi 
skal alle passe på hinanden og følge 
de råd og restriktioner, som kommer 
fra sundhedsstyrelsen og regeringen.

I ARF Multimedier måtte vi aflyse vores 
temadag i maj, men kunne den 5. septem-
ber invitere til en tema dag i Kolding (se 
længere inde i bladet).
Radio og Tv nyt blev aflyst i juni, og alle 
vores møder gennem hele foråret blev 
aflyst. Derfor er der nogle artikler i bladet, 
som skulle have været bragt i juni.
Vi havde i bestyrelsen glædet os til vores 
foretræde for folketingets kulturudvalg i 
marts. Vi er blevet lovet, at der kommer 
et nyt foretræde, vi ved bare ikke hvornår.

Men nu er vi så småt begyndt igen. Vi 
kan mødes med afstand, og vi prøver at 
få gang i organisationen i igen. Vi skal 

have lavet noget agitations materiale og 
arbejder lige nu på en ny hjemmeside.  Vi 
skal være mere synlige, og det arbejder 
vi på. 

Alle jer i klubber og kredse skal hjælpe 
med, at vi kommer videre. Forbundet kan 
ikke gøre det alene, jeg ved godt, det er 
svært især nu, hvor vi er ramt af lokale 
Corona udbrud som begrænser os.

Vi ser frem til at medieforhandlingerne 
kommer i gang. Det er så vigtigt for pub-
lic- servicestationerne, at de bliver styrket 
og får nogle ordentlige rammer økono-
misk, og at de får mulighed for udvikle 
sig på alle platforme og have programmer, 
som går i dybden og udfordrer os alle, 
det gælder både DR og de regionale TV2 
stationer.

Jeg vil gerne gentage mine ord fra min 
leder i januar 2020, bare med et nyt årstal.

Lad 2021 blive året, hvor vi finder løs-
ninger i dialog og fællesskab.

På gensyn når vi kan ses.



I de forløbne måneder under corona-
krisen har mange lyttere og seere gen-
opdaget de elektroniske medier som en 
væsentlig del af dagligdagen.

Med mange måneders forudgående pro-
duktionstid –ikke mindst for TV-mediet 
– har der naturligt nok været for mange 
genudsendelser og for få nye udsendel-
ser, men de fleste lyttere og seere har vel 
accepteret dette som en del af problema-
tikken i forbindelse med virussen.

Begrænsningerne af DR´s -udsendelses-
virksomhed som følge af den daværende 
borgerligere regerings nedskæringspolitik 
er begyndt at slå igennem. 

Som følge af bl.a. tabet af tre public ser-
vide kanaler er DR´s andel af den sam-
lede tv-sening således faldet til kun 32,8 
% i årets første kvartal, medens TV 2 
Danmark´s seertal i samme periode steg til 
48 % eller halvanden gang større end DR.
Samtidig viser de ugentlige lyttertal i 
det forløbne halvår, efter lukningen af 
Radio24syv, at radiokanalen DR1 havde 
i gennemsnit over 875.000 lyttere eller en 
fremgang på ca. 110.000 lyttere.

Billedet er klart: Det koster dyrt i lytter-
seertilslutning at gennemføre kraftige 
nedskæringer af public service virksom-
hedernes radio/tv-kanaler, mens en styr-
kelse af de velkendte DR-kanaler giver 
fremgang.

Når og hvis der kommer forhandlinger 
om et nyt medieforlig i år, er det således 
afgørende –også for lyttere- og seerne – 
at fremtiden for de elektroniske medier 
byder på en styrkelse af public service 
medierne, så det ikke alene bliver rekla-
mekronerne, der bestemmer programind-
holdet og fremtiden for dansk radio/tv.

  SET FRA SIDELINIEN

PAS PÅ DR – MENS TID ER

Af Preben Sørensen, 
fhv. forbundsformand
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FORBRUGET AF DR VOKSEDE 
UNDER CORONA NEDLUKNING

Forbruget af DR’s udsendelser fik et 
løft, da corona krisen lukkede store 
dele af samfundet ned, viser tal fra 
DR.

Ikke overraskende steg forbruget af 
både streaming og flow tv, mens store 
dele af samfundet var lukket ned. Hos 
DR oplevede man en fremgang på 
streamingplatformen DRTV samt på 
traditionelt tv, skriver DR på baggrund af 
nye tal fra DR Medieforskning.

Tidsforbruget på DRTV steg til 14,2 min. 
pr. dansker pr. dag i perioden 12. marts 

til 10. maj mod 8,5 min. på platformen i 
samme periode sidste år. På flow-tv tog 
forbruget også et løft fra den 11. marts, 
hvor statsminister Mette Frederiksen (S) 
lukkede landet ned, og de efterfølgende 
uger, hvor tidsforbruget pr. dansker pr. 
dag steg med knap 15 min. svarende til 
en stigning på cirka 10 pct.

Det er især nyheder, der har lokket seerne 
til skærmene under corona nedlukningen. 
Som tidligere beskrevet var det særligt 
DR og TV 2, der seermæssigt vandt 
terræn i løbet af foråret og forsommeren.

FORBRUGERSTOF
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FORBRUGERSTOF

Trods massiv digitalisering er DR 
Ultra og DR3’s kontakt til målgrup-
perne dalet markant efter lukningen 
af flow-kanalerne ved årsskiftet. Det 
bliver svært at vinde det tabte tilbage, 
mener mediedirektør Henriette Mari-
enlund, som pointerer, at DR samlet 
set fastholder de unge.

Medieråd advarer om ”massivt” pres på 
danskproduceret indhold til børn og unge 
og ser det som et uomgængeligt tema i 
medieforhandlinger. ”Vi havde forventet 

et fald, men det er klart, det gør ondt, når 
vi også har store ambitioner på børn og 
unge-området,” siger Henriette Marien-
lund, mediedirektør hos DR.

DR ULTRA OG DR3 TABER DE UNGE I STOR STIL 
EFTER LUKNING AF TV-KANALER



Lørdag den 5. september havde besty-
relsen som aftalt på vores landsmøde, 
inviteret til en temadag.

Vi havde lagt en del kræfter i projektet for 
at få en god og inspirerende dag. Oplæg-
get var af Adam Bindslev, som lever af 
at rådgive foreninger, firmaer og orga-
nisationer om, hvordan vi kan arbejde 
med at få nye medlemmer og synliggøre 
os i lokalsamfundet, og derved øge vores 
indflydelse på public service medierne.

Adam var inspirerende og sagde mange 
kloge ting, og jeg håber, at dem der var 
til stede, fik noget ud af det.

Om eftermiddagen havde vi nogle bord-
samtaler, hvor vi blandede deltagerne, og 
bad dem tage stilling til disse spørgsmål:
Hvordan ser I organisationen i fremtiden?
Hvad gør I for, at vi kan få en større 
tilslutning?

Hvilke forventninger her I til forbundet?
Vi fik mange gode tilbagemeldinger, 
noget om strukturen, og er vi gammel-
dags organiseret? vi fik gode ideer til, 
hvordan klubberne kan udvide deres tilbud 
til medlemmerne.

I forbundet skal vi arbejde med det politi-
ske og blive tydeligere i vores holdninger, 
og så skal vi lære, hvordan vi kan bruge 
Facebook bedre.

Jeg fik som formand mange gode input 
til arbejde videre med, så selvom vi ikke 
var så mange, som vi i bestyrelsen havde 
håbet, blev det en god dag, tak til dem 
der deltog.

Lea 
Formand

ORIENTERING

ARF MULTIMEDIER 
PÅ KURS MOD FREMTIDEN
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Den bedste måde at forudsige fremtiden er at skabe den selv.
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Det var meget inspirerende at deltage i 
forbundets tema-dag den 5. september 
i Kolding.

Ikke mindst fordi det igen blev bekræftet 
og understreget, at en væsentlig del af 
forbundets virksomhed er det sociale 
samvær rundt om i kredse og klubber. 

Det er fortsat vigtigt at forbundet på 
centralt plan kæmper for størst mulig 
indflydelse på medieudviklingen, ikke 
mindst i public servicevirksomhederne, 
men for det enkelte medlem er det nok 
så vigtigt, hvad ARF gør for dig lokalt 
og i din kreds.

Som drøftet ved mødet er naturligvis 
afgørende at vi får udbredt vores bud-
skaber via medlemsbladet, Facebook og 
hjemmesider, men for det enkelte med-
lem er tilbud om møder, udflugter og 
andre sammenkomster nok så vigtige. 

Med eksempel i kreds 17 Østjylland, 
der i Radio & TV Nyt og i en fælles 
brochure fortæller om aktiviteter i klub-
ber og kreds, skal vi arbejde på at øge 
det sociale samvær for medlemmerne, 
så de føler at de er med i et fællesskab 
af ligesindede.

Vi skal også udbrede vores mediepoliti-
ske synspunkter og være medlemmerne 
behjælpelige med deres tekniske proble-
mer inden for de mangeartede elektro-
niske medier, men det sociale samvær 
på kreds-og klubniveau er fortsat det 
afgørende for de fleste medlemmer.

God arbejdslyst i klubber og kredse!

ORIENTERING

KOM SÅ I GANG I KLUBBER OG KREDSE!

Af Preben Sørensen, 
fhv. forbundsformand
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FORBRUGERSTOF

På mange af DR’s programmer vil 
der fremover være en aldersvurde-
ring på samme måde, som du også 
kender det fra biograffilm og mange 
streamingtjenester.

Aldersvurderingen hjælper med at 
beskytte børn og unge mod potentielt 
skadeligt indhold. Vurderingen laver 
DR ud fra Medierådets vejledning, som 
også bruges til at aldersvurdere film til 
de danske biografer.

Ændringen sker på baggrund af en politisk 
beslutning som træder i kraft 1. september 
2020 og gælder for alle danske streaming-
tjenester og tv-stationer, herunder DR.
DR har ud fra de nye regler gennemgået 
cirka 3000 titler, svarende til 30.000 
udsendelser, der lige nu ligger tilgænge-
lige på DRTV. Disse opdaterer DR frem 
mod 1. september med aldersvurdering.
På DR’s live tv-kanaler vil du fra den 1. 
september vil blive mødt af et vandmærke 
på flere programmer, der informerer dig 
om aldersvurdering af udsendelsen.

Reglerne er forholdsvis simple. På pro-
grammer hvor du skal være opmærksom 
på en aldersvurdering, vil den fremgå 
tydeligt. Fremgår der ikke en vurdering, er 
programmet tilladt for alle eller undtaget 
fra aldersvurdering.

Programmer, som er undtaget aldersvur-
dering, er for eksempel nyheder, sport, 
musikindhold og liveprogrammer, som 

f.eks. ’Alle mod 1’. Skulle der fremgå 
stærke billeder i disse programmer, bliver 
man som tidligere forsat advaret mundtligt 
mod dette.

Hvad betyder de forskellige 
aldersvurderinger?
Aldersvurderingerne er lavet på baggrund 
af vejledning fra Medierådet for børn og 
unge, og der anvendes de samme kriterier 
ved aldersvurdering af indholdet til tv og 
streaming. 

Kategorierne er:
Alle: Godkendt for alle.

DR INDFØRER ALDERSVURDERING



9

ORIENTERING

Mange møder er blevet aflyst i denne 
Corona tid, men vi kunne da holde dia-
logmøde med Tv2 i september.

På dialogmøderne, som vi holder i SLS 
regi, hører vi fra TV2 om programmer, 
der er på vej, og hvor TV2 er på vej hen.
 
 Vi hørte om TV2 streamings app PLAY. 
Den er der mange, som har abonnement 
på. TV2 har selvfølgelig også været ramt 
af nedlukningen af Danmark, særlig deres 
sports kanaler har ikke haft noget at sende, 
fordi al sport har været aflyst.

Under disse punkter får vi altid en god 
snak med Tv2s ledelse om, hvordan vi 
har set TV2’s sendeflade.

Vi fik også en orientering om, hvordan 
TV2 havde oplevet at være den virksom-
hed i Danmark med den første Corona 
smittet borger. Det havde hverken TV2 
eller andre prøvet før, så det har været 
noget af en udfordring. Set fra min stol 
har TV2 gjort det godt og sikkert.

Vi fik også en orientering fra TV2 seernes 
redaktør Lars Bennike om, hvad det er, 
der bliver klaget over. Det har mest været 
noget med, at så var journalisten for tæt 
på ham/hende, der skulle interviewes, 
eller folk i studiet sad for tæt.

Vi talte en del om alle de pressemøder, der 
havde været, og vi gav udtryk for, noget 
kritik af, at før disse pressemøder brugte 

både TV2 og DR lang tid på at gætte på, 
hvad pressemødet ville indeholde. Det 
kan opleves som spild af tid.

Det var et rigtig godt møde og SLS ople-
ver, at vi bliver hørt, og at det nytter at 
komme med vores kommentarer, ris og 
ros.

Lea Rosfort

DIALOGMØDE MED TV2

VIGTIGE DATOER:
RADIO OG TV NYT
På grund af Corona krisen, når 
Radio og TV-nyt kun at udkomme 
2 gange i 2020.
Deadline for indhold til første blad i 
2021 er 10. januar 2021 udkommer 
medio februar 2021

 
MØDER 2020-2021
Hovedbestyrelsesmøde:
28. november 2020 i Kolding.
Landsmøde:
26. september 2021 i Kolding.
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ORIENTERING

Lørdag den 12. september var jeg invi-
teret til en konference i SAML, som er 
en paraplyorganisation for ikke-kom-
mercielle lokale Radio og Tv-stationer.

Her var kulturminister Joy Mogensen 
oplægsholder, hvor hun talte om vigtig-
heden af de lokale Radio og Tv- stationer 
og lidt om radio tv nævnet, som er dem der 
give sendetilladelser til de lokale Radio og 
TV stationer. Hun på tænker en ændring 
af sammensætningen af dette udvalg.

I Radio og Tv-nævnet har lytter og seeror-
ganisationer en repræsentant, som udpeges 
af SLS. i øjeblikket er det Peter Madsen 
fra ARF Multimedier, som udfører et 
eminent godt stykke arbejde i nævnet. 

Jeg gjorde klart opmærksom på, at vi bak-
ker helt op omkring vores repræsentant, 
og at vi vil i SLS /ARF kæmper med 
næb og klør for at bevare denne plads i 
Radio-Tv nævnet.

Min bekymring er, at Joy Mogensen 
får nogle forkerte råd fra embedsmands 
systemet, om, at der skal flere teknokrater 
og jurister ind i radio og tv nævnet. Jeg 
tror på, at det er af stor betydning for 
demokratiet og armslængde princippet, 
at der er nogle almindelige mennesker, 
der kan være med til at tage beslutninger 
i Radio-Tv nævnet , uden at være jurist 
eller medie person, men bare almindelig 
bruger af medierne.

Kulturministeren har nu sendt det 
nye lovforslag om sammensætningen 
af Radio og Tv nævnet til høring, og 
i det forslag fremgår det, at lytter og 
seerrepræsentanten stadig vil få plads 
i nævnet.

Lea Rosfort

MEDIEKONFERENCE
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KREDS 5

SLAGELSE

Bestyrelsen for Slagelse-klubben har 
besluttet at aflyse alle arrangementer i 
2020.

På grund af corona-pandemien finder 
bestyrelsen det uansvarligt at vi forsamles 
i større grupper.

I skrivende stund er Slagelse rød zone.

Vi vil forsøge at afholde den årlige 
generalforsamling tirsdag d. 23/2-2021 
i Kongehavecentret.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Bestyrelsen håber alle er raske og passer 
på hinanden.

På bestyrelsens vegne
Formand Irene Finne-Jakobsen
irenefinne@hotmail.com 
29458814

Det gensidige Skadesforsikringsselskab
Sydvestsjællandskreden
c/o Halskovvej Tværvej 10
4220 Korsør

Der afholdes 
repræsentantskabsmøde 
mandag d. 30. november 2020 kl. 19.00
Kulturhuset, Skolegade 1, lokale 3, 4220 
Korsør

På grund af corona-pandemien gælder 
indkaldelsen kun for Billedrørets 
delegerede og Billedrørets bestyrelses-
medlemmer.
Vi må kun være 12 personer i lokalet.
Vi er nødt til at overholde sund heds-
ministeriets retningslinjer.
Der bliver kun serveret vand og øl.

Tilmelding senest d. 16/11-2020 
til Kasserer Hans Jørgen Christensen, 
60 49 18 42 



KREDS 14

MORSØ/SKIVE 
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Anders Jensen, Nykøbing Mors er stille sovet ind d. 14. april 2020.

Tirsdag d. 14. april, blev jeg ringet op, sidst på eftermiddagen, at min gode 
ven og kammerat, Anders var sovet stille ind, efter lang tids sygdom.

D. 10. februar 2018, var der generalforsamling i Morsø/Skive klubben, 
der forklarede Anders livlig om hvordan vores licenspenge blev fordelt. 

En lille uge efter blev jeg ringet op af Vera, (Anders, kone), at Anders var 
blevet fløjet til Skejby Sygehus og indlagt, efter et stykke tid blev Anders 

overført til Ålborg Sygehus, derefter til Thisted Sygehus.

D. 06. juni 2018, blev der afholdt klub bestyrelsesmøde, der mødte 
Anders op, han var lige bleven udskrevet fra sygehuset, og havde det godt, 

nu gik det fremad for Anders, troede vi alle. Men desværre var det ikke rigtig, 
det gik og ned for Anders helbred.

Her først i marts blev Anders indlagt på Morsø Afklaringscenter til aflastning.

Anders indtrådte i Morsø Klubbens bestyrelse d. 08. november 1989, 
og overtog kassererposten d. 01. november 1990, samtidig blev Anders 

medlem af kredsbestyrelsen, d. 10. marts 1995 blev Anders kasserer for vores 
Billedrørsforsikring, Anders var også medlem af DR Midt/Vest dialogfora 
indtil han blev syg. For nogle år siden blev Anders valg som forbundets 

næstformand.

Vi kommer alle til at savne vores gode ven og kammerat, 
gennem mange år i både klub og kreds.

Æret være Anders minde.

Arly Sørensen kredsformand kreds 14. 
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KREDS 15

ARF - MIDTVEST

Steen Nyholm 
overrækker 2 fl. vin til 
Ole N. Olesen
for rettidig kontingentindbetaling.

Bjarne Jensen overrækker 2 fl. vin til 
Jørn Lai 
for rettidig kontingentindbetaling.

Bjarne Jensen overrækker 2 fl. vin til 
Iris Lorentsen
for rettidig kontingentindbetaling.

Mikael K. Sørensen overrækker
Iris Lorentsen 
1 købmandskurv, som var 
hovedgevinsten ved
klubgeneralforsamlingens 
amk. lotteri.
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På tur til Mandø
Midtjyllands forårstur gik til Mandø.
Vi var med bus og med en chauffør som 
viste og fortalte rigtig meget under turen.
Der blev holdt en kort pause inden vi 
fortsatte vestover, gennem Ribe til Vester 
Vedsted, hvor Mandøbussen ventede.
Vi blev kørt over til Mandø på havbunden. 
Her blev vi modtaget af vores guide, som 
fortalte lidt om opholdet og viste os til 
restaurant Mandø hvor der blev serveret 
en 2-retters menu, flæskesteg med sprød 
svær, ”UHM” og jordbær trifli.
Senere mødtes vi igen, til en guidet tur 
og fik fortalt om livet på Mandø, med ca. 
30 indbyggere, om kirken, stormfloden, 
tidevand og meget andet.
Hjemturen blev over Kolding.

Aage Hansen

BORNHOLM – fem dage i september.
 38 forventningsfulde medlemmer på Viby 
Torv tidlig morgen.
Turen gik til Bornholm i en dejlig moderne 
bus – rask nedenom over Fyn – over 
Storebælt og Sjælland og Øresundsbroen 
(der blev nu tid til en tur rundt på Amager ) 
– gennem Sverige (hvor vi ikke behøvede 
at have mundbind på) og fra Ystad til 
Rønne med færgen.
Vi havde en meget vidende chauffør/
rejseleder (Lars), så vi så mange af 
Bornholms seværdigheder og fik rigtig 
meget at vide om Østerlars rundkirke, 
Dueoddes sand, Hammershus og diverse 
granitformer m.m.
I det gode vejr viste Bornholms landskaber 
og kystudsigter sig fra den smukke side 
– en stor del af oplevelsen. Fremhæves 
skal også Gudhjem hotel for fin betjening 
og rigtig god mad.
Jo, 38 jyder havde en god oplevelse her.
Tak til alle for muntert selskab og tak til 
Lars, vores chauffør for at fragte os sikkert 
ud – omkring på Bornholm og hjem.

Jørgen Laursen

KREDS 17

MIDTJYLLAND
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Kære medlemmer i kreds 21 
Sønderjylland :) 

Danmark er som i ved endnu engang 
blevet ramt af en stigning af corona 
smittede. Derfor er vi desværre nødsaget 
til at flytte generalforsamlingen til en 
gang i starten af det nye år. Ligeledes er 
der desværre ingen julefrokost for vores 
medlemmer i år. :( 

Vi håber på jeres forståelse omkring vore 
valg.

I ønskes alle en tidligt glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår.

Pas på jer selv og ikke mindst hinanden. 

Mvh Susanne Galinski :)

KREDS 21

SØNDERJYLLAND
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Kommende
RADIO & TV NYT

DEADLINE:
10. januar 2021

UDKOMMER:
Medio februar

DR STYRKER TROSSTOFFET 

I dag kan man følge morgenandagten i Københavns Domkirke 
på P2 og på DR2, hvor lyden transmitteres live mandag til 
lørdag fra klokken 8.05. Men efter sommer kan man også se 
levende billeder af de kirkelige handlinger.
I et tæt samarbejde har DR og Københavns Domkirke har 
DR installeret faste kameraer i kirken – kameraer som kan 
fjernstyres og betjenes fra DR-Byen.

– At styrke transmissionen af Morgenandagten er en fort-
sættelse af det arbejde, som DR har sat i gang for at løfte 
formidlingen af trosstoffet, siger DR’s direktør for Kultur, 
Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen. – Takket være et dedikeret 
samarbejde med Københavns Domkirke, kan vi inden længe 
levere en væsentlig forbedret formidling, der åbenlyst vil 
komme seerne og lytterne til gavn.

– Det er DR Kulturs ambition at udvikle mange flere af denne 
type samarbejder i fremtiden, så vi hver især kan sætte vores 
forskellige fagligheder i spil og i fællesskab give befolkningen 
nye og forbedrede tilbud...

De faste kameraer i Københavns Domkirke bliver fjernstyret 
fra DR Byen. Det har i den forbindelse været nødvendigt at 
skyde fiber ind under kirken, for at opgradere netforbindelsen 
så den nye transmission kunne lykkes. Det betyder samtidig, at 
lyden bliver væsentligt forbedret og den nye transmissionsform 
vil således også komme radiolytterne til gode.
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