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SOMMEREN NÆRMER SIG, 
OG DANMARK ÅBNER SIG IGEN

Af Lea Rosfort
formand

Vi er i gang med at genåbne Danmark, og vi 
kan igen holde møder, generalforsamlinger 
og alle vores øvrige aktiviteter. Flere af os 
oplever det som om, vi får vores frihed 
tilbage.

Jeg glæder mig særligt over at 
foreningslivet igen kommer i gang. 
I Danmark er vi kendt for at være et 
foreningsland, så lad os vise hinanden, 
at vi kan få gang i foreningenslivet igen.

Corona har fyldt meget i os alle i 
hverdagen, og vores børn har ikke kunnet 
komme i normal skole, og mange har 
måtte arbejde hjemme, det har ikke været 
muligt at gå i teater, biograf og til mange 
andre kulturoplevelser. 

I ARF-multimedier har det ikke været 
muligt at holde vores normale dialogmøder 
med DR og TV2, Men her i maj mødes 
vi med vores public service-radio og 
tv-stationer igen. Vi glæder os til igen at 
udveksle meninger og holdninger med 
public service-medierne.

Når medieforhandlinger starter, vil vi 
gøre, hvad vi kan for at få styrket særligt 
DR, da det er den radio og tv-station, der 

er vores fælleseje. Alle danskere har ret 
til en objektiv og alsidig, nyheds- og 
kulturformidling, så vi kan deltage på 
et oplyst grundlag i samfundsdebatten.

Den 16. november 2021 er der kom-
munalvalg. Her gælder det for os 
alle at stille de spørgsmål til vores 
lokalepolitikkere, som er vigtige i det 
lokalsamfund, vi er en del af. Det kunne 
for eksempel være, hvordan støtter det 
kommunale byråd foreningslivet? har vi 
lokaler til rådighed til vores møder? og 
lign

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer, 
og glæder mig til at se jer til Landsmødet

Lørdag den 25. september 2021 
i Kolding 



Forud for medieforhandlingerne, som 
desværre endnu ikke er påbegyndt, har 
ARF været repræsenteret ved et online 
møde med Kulturminister Joy Mogensen.

Mødet var arrangeret af paraply orga-
nisationen SLS, som omfatter alle lytter 
og seerorganisationerne i Danmark. 

Der var afsat en halv time til møde, 
som blev anvendt fuldt ud. Og det var 
en imødekommende og positiv minister 
vi mødte. Hun kunne selvfølgelig ikke 
love noget, men lyttede og kommenterede 
vore forslag til indholdet i den kommende 
medieaftale.

De vigtigste punkter som vi drøftede, 
var bl.a.:
At vi har brug for et stærkt DR til at sikre 
dansk public service i en tid med massiv 
påvirkning fra internationale medier. DR 

kan som det primære medie i Danmark 
holde fokus på kulturen, dansk historie, 
dansk drama, sang, musik og dansk 
indhold for børn og unge.

At det ligger os meget på sinde, at der er fri 
adgang for lyttere og seere til alt indhold, 
der er produceret med offentlig støtte. Det 
gælder også indhold, som er produceret 
med støtte fra public service-midlerne til 
kommercielle kanaler. Disse produktioner 
skal gøres offentligt tilgængelige, måske 
efter en kort karenstid.

At vi mener, at medieskatten, public 
service-midlerne primært skal bruges 
hos DR og de regionale tv-stationer, 
så vi sikrer, at disse kan levere det 
kvalitetsindhold, som vi har brug for både 
nationalt og regionalt.

At vi som lytter og seerorganisation, 
bør være repræsenteret med en plads 
i DR’s bestyrelse, så vi netop kan 
varetage brugernes interesser her. Det er 
jo os som brugere der betaler for public 
service-indholdet

Endelig bad vi om at få en konkret køreplan 
for de kommende medieforhandlinger, 
så vi ud fra denne kan planlægge vores 
arbejde med at sætte vores dagsorden 
hos politikerne. Ministeren lovede at 
give os besked når forhandlingerne blev 
påbegyndt.

/pcm

ONLINE MØDE MED KULTURMINISTEREN
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LANDSMØDE 2021

Så er det snart tid, hvor vi skal ses til 
landsmøde, jeg indkalder/ inviterer 
hermed til landsmøde 

LØRDAG DEN 25. SEPTEMBER 
2021 i Kolding.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Så sæt kryds i din kalender, kom og brug 
dit medlemskab aktivt, og sæt dit præg 
på landsmødet og fremtiden for ARF 
Multimedier. Vi har brug for din indsats.

Der kommer en indbydelse senere, hvor 
din kreds/klub kan tilmelde dig, hvis du vil 
være med den 25. september, så kontakt 
din klub eller kredsformand som skal 
tilmelde dig.

I år glæder jeg mig ekstra meget til at se 
dig. Vi har jo alle sammen mærket Corona 
restriktionerne og har ikke kunne mødes 
fysisk.

Jeg håber når dette blad udkommer. at 
der kan afholdes generalforsamlinger. 
og vi så småt har fået gang i klubber og 
kredse igen.

På gensyn.

Den 25. september 2021 i Kolding.

Lea 
Formand
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DR har hyret youtuberen Kristine Sloth til 
at være vært på podcasten ”Venner - med 
Kristine Sloth”. Samtidig relanceres Tværs 
i podcastformat. Line Kirsten Nikolajsen 
får værtsrollen på programmet, som har 
været sendt som radioprogram siden 1972.

”Ambitionen med vores podcasttilbud er 
at være relevante og vedkommende for så 
mange unge som muligt ved at tale ind i 
en genkendelig, dansk virkelighed. Det 

er en gruppe med masser af forskellige 
interesser og ønsker, og vi laver derfor 
en række tilbud, som forhåbentligt giver 
mange noget, de kan identificere sig med 
og spejle sig i,” siger podcastredaktør Tine 
Godsk Hansen.

Ifølge DR havde næsten halvdelen af 
danskerne mellem 15-31 år ugentligt en 
podcast i ørerne i løbet af 2020.

SLS (ARF Multimedier + KLF Kirke 
og Medier`+ EU Modstanderne, Kik 
og Lyt) forsøger at iværksætte en større 
mediekonference på Christiansborg forud 
for medieforhandlingerne, hvor et af 
temaerne bliver armslængdeprincippet. 

Er public service-medierne mindre frie 
med skattefinansieringen eller licens. Og 
hvis, hvordan sikrer vi os så bedst med 
skattefinansieringen.

DR VIL GIVE DE UNGE 
NYE PODCAST

LYTTER OG SEERNES 
MEDIEKONFERENCE

6



7

VIGTIGE DATOER:
RADIO OG TV NYT
Deadline til næste Radio & TV Nyt 
er 3. oktober 2021 udgivelse primo 
november.

MØDE 2021
Landsmøde:
25. september 
2021 i 
Kolding.

TV2 KOMMER IKKE 
TIL SALG UNDER DENNE REGERING

Kulturminister Joy Mogensen har udpeget 
to nye medlemmer til TV 2’s bestyrelse. 
TV 2 er ikke til salg, og virksomheden 
skal være rustet til forandringerne i et 
medielandskab drevet af Tech giganter 
og streaming-tjenester. Derfor ændres 
bestyrelsen.

Ku l tu rmin i s t e ren  ha r  udpege t 
administrerende direktør for ATP, Bo 
Foged, som ny næstformand i TV 2’s 
bestyrelse og direktør for Velux Fonden, 
Ane Hendriksen, som nyt medlem. De 
skal afløse Merete Lundbye Møller, der 
har været medlem af bestyrelsen i ni år, og 
Sisse Fjeldsted Rasmussen, der har været 
medlem af bestyrelsen i tre år.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”TV 2 er ikke en virksomhed, der kommer 
til salg under denne regering. TV 2’s 
fremtid er at være en medievirksomhed, 
som er ejet af danskerne i fællesskab. 
Regeringen ønsker en kultur- og 
nyhedsinst i tut ion i  det  danske 
medielandskab, der skal sikre dansk kultur 
og journalistik i danskernes medieforbrug. 
Af de to årsager har regeringen ændret 
i bestyrelsessammensætningen i TV 2.

Det er vigtigt med en fællesejet 
virksomhed som TV 2, der kan være en 
konkurrerende aktør til de voldsomme 
forandringer i medielandskabet, der er 
drevet af Tech giganter og internationale 
streamingtjenester. Derfor har regeringen 
udpeget to bestyrelsesmedlemmer, som 
repræsenterer grundighed, engagement, 
samfundssind og en evne til at tænke 
langsigtet.”
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Nu er der lys forude, vi genåbner 
Danmark, og vi kan alle begynde at glæde 
os til sommeren og håbe på noget sol og 
varme, måske også lidt ferie.

Men husk at nu skal vi have 
de aflyste generalforsamlinger, 
repræsentantskabsmøder afholdt.

I forbundet har vi arbejdet det 
meste af tiden under Corona. Vi har 
afholdt bestyrelsesmøder virtuelt, 
og vi har også gennem foråret holdt 
hovedbestyrelsesmøder virtuelt. Det er 
både godt og ondt, vi får taget beslutninger 
og sikret at forbundet fungerer, men det 
er ikke optimalt, da det er svært at føle 
hinanden gennem skærmen. Debatterne 
bliver ikke helt så levende, og der er nogle, 
som ikke kan deltage fordi computere ikke 
helt er deres stærke 
side, men alle os, der 
har været med, har 
fået lært en del om 
den virtuelle verden.

Vi kan konkludere, at 
der kan holdes flere 
bestyrelsesmøder, 
da vi ikke skal rejse 
længere væk for at 
mødes, så det giver 
også en økonomisk 
fordel.

Jeg savner at se folk i øjnene og også tale 
om, hvordan I egentlig har det, og det 
virtuelle møde bliver for mig aldrig en 
erstatning for fysiske møder, så jeg glæder 
mig usigeligt til, vi mødes til Landsmødet.

Den 25. september 2021 i Kolding.

Inden længe vil der komme kontingentbrev 
og indbydelse til landsmøde.

Nyd sommeren, overhold de gode vaner 
med sprithænder og hold afstand.

Pas på jer selv

Lea 
Formand

KÆRE MEDLEMMER
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Uanset om man ser på streamingtjenester, 
der tilbyder film, serier og tv-indhold, 
eller om man ser på hele streaming-
markedet, er Netflix ikke til at komme 
uden om.

93% af danskere mellem 15-75 år kender 
Netflix, og 60% har adgang til tjenesten. 
Net-flix er dermed den streamingtjeneste 
flest danskere kender til, og den som flest 
danske-re har adgang til – og det gælder 
på tværs af alle aldersgrupper.

Men selvom streaming fortsat vinder 
frem, har 19% af danskerne ikke adgang 
til en eneste streamingtjeneste, der 
kræver direkte betaling. Samtidigt har 
25% af danskerne adgang til mindst fem 
streamingtjenester, der kræver direkte 
betaling.

Det  viser  rapporten ”Kort  Nyt 
- Streamingtjenester”, som Kul-
tur ministeriet har udarbejdet, og 
kulturminister Joy Mogensen siger i en 
kommentar: 

- Vi kan i undersøgelsen se, at en enkelt 
streamingtjeneste – Netflix – fylder 
rigtigt meget på det danske marked. I 
den situation er det afgørende, at vi fra 
politisk hold stiller krav til, at Netflix 
og de andre store streamingtjenester 
bidrager til, at der kan blive produceret 
dansk indhold. 

-  Det skal vi drøfte i de kommende 
medieforhandlinger. Her skal vi 
også forholde os til, at der er store 
forskelle i danskernes medievaner. 
Selvom rigtig mange danskere har 
taget streamingtjenesterne til sig, er det 
vigtigt at sikre, at der er kvalitetsindhold 
tilgængeligt for alle danskere, også 
til den del af befolkningen, som ikke 
har råd eller lyst til at abonnere på 
kommercielle streamingtjenester.

Rapporten viser desuden at:

•  Spotify er størst blandt de unge: 38% 
af befolkningen har adgang til Spotify, 
mens 78% af unge mellem 15-24 år 
har adgang til tjenesten, hvilket er den 
højeste andel på tværs af undersøgelsens 
aldersgrupper.

•  Danskerne er mest tilfredse med Spotify, 
DRTV og Netflix: 85,4% af Spotifys 
brugere er tilfredse med tjenesten. Det 
samme gælder for 85,3% af DRTV’s 
brugere og 84,7% af Netflix’ brugere. 
De tre tjenester placerer sig dermed 
højest på brugertilfredshed i Gallups 
måling.

Preben Sørensen, 
fhv. forbundsformand

MINISTERKRAV OM DANSK INDHOLD
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KREDS 1

HOVEDSTADEN

Jeg savner jer! jeg savner vores gode generalforsamling, 
hvor vi for talt om medier, kulturpolitik, DR, TV2 og vores regionale 

tv-station Lorry, og hvor vores altid velforberedte dirigent Erik, 
som altid er parat til en god debat om medierne.

Jeg ser frem til, at der snart kommer en plan omkring forsamlingsantallet, 
så vi kan afholde en generalforsamling, og få gang i kredsens arbejde.

Jeg ser frem til at vi kan mødes, at samarbejdet i kredsen kommer i gang.  
Klubberne i vores kreds har mange udfordringer, der plejer at være en god 
aktivitet, med rejser, udflugter og jule- og sommerfester, alt sammen noget 

som er med til, at vi får talt om mediepolitikken, det vil sige DR, TV2 og de 
regionale stationer, noget der giver os en mulighed for at få nogen indflydelse på 

genudsendelser i Tv, sproget, og hvordan de løfter public service-opgaven.

 Jeg gælder mig til at kunne indkalde jer til generalforsamling, i Herlevs 
smukkeste hus.

HJULMANDENS HUS I HERLEV  

Klub formand Lea
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KREDS 5

SLAGELSE KLUBBEN

Kære alle medlemmer.
Jeg håber, at I alle er kommet helskindet gennem corona-krisen indtil nu.

På grund af restriktionerne er det ikke muligt at spå om, hvornår vi kan holde 
foredrag, møder og skovtur.

Der har ikke været afholdt møder i klub, kreds og billedrør. 
Forbundsbestyrelsen har fået stillet en bærbar pc til rådighed. Det har bevirket, at 
vi meget tit holder digitale møder. I maj måned er der tre emner på dagsordenen:

Hvad mener vi public service er, og hvilke krav har vi til vores public service 
stationer DR og TV2.

Hvad sker der med medieskatten og hvordan får vi gjort det synligt, hvad vi 
betaler til public service.

Hvad forventer vi af de regionale stationer, og hvordan sikrer vi de regionale 
stationers udvikling på alle medieplatforme.

Alt det skal ende med vores oplæg til den nye medieaftale.
Hvis man har nogle ideer/krav til ovenstående, må man meget gerne kontakte mig.

For at lette kommunikationen med jer medlemmer, må I godt sende jeres 
e-mailadresse til mig.

Så oprettet jeg en mappe, så I hurtigt kan få at vide, hvornår vi kan mødes igen.

Det gensidige Skadesforsikringsselskab
Sydvestsjællandskreden

c/o Halskovvej Tværvej 10
4220 Korsør

Hans Jørgen, kassereren må ikke komme ind i Kulturhuset i Korsør. Han håber 
på, at restriktionerne bliver ophævet d. 21. maj, så han kan sende medlemskort/

kontingent ud. 

Kreds 5 afventer corona-situationen. Når den er afklaret, og det bliver muligt at 
finde lokale, vil der blive indkaldt til kredsrepræsentantskabsmøde.

Venlig hilsen Formand
Irene Finne-Jakobsen

irenefinne@hotmail.com
29458814
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KREDS 11

ASSENS OG OMEGN

ARF - Multimedier 
for Assens og Omegn 

(Radio- og fjernsynsklubben for Assens og Omegn, Nyborg og Odense) 
Ørnevej 5 

DK 5610 Assens 
Tlf. 64 71 31 39 
Tlf. 21 78 31 39 

e-mail: abclausen@youmail.dk
www.arfassens.dk

Aflysning af klubbens generalforsamlinger den 9. juni 2021
På grund af Corona Covid-19 - pandemien og dens restriktioner ser bestyrelsen 
sig nødsaget til helt at aflyse klubbens og TV - Forsikringens årlige ordinære 

generalforsamlinger, der var berammet til afholdelse den 9. juni 2021.
Som det er bekendt, har klubbens og TV - Forsikringens generalforsamlinger 

de seneste mange år haft en meget stor tilslutning med omkring 100 deltagere. 
Dette er bl.a. en af årsagerne (forsamlingsforbuddet) til, at man måttet aflyse 

generalforsamlingerne.

Bestyrelsen har indvilget i at fortsætte uændret indtil de kommende 
generalforsamlinger i 2022.

Medlemmerne er orienteret herom i tidligere udsendt nyhedsbrev marts 2021.04.06

Kulturrejsen til Dresden i Tyskland i 2021 er aflyst og udsat
På grund af Covid-10 pandemien, herunder de seneste udmeldinger fra 

Udenrigsministeriets Borgerservice om udrejse til hele verden - rød zone - 
og Tysklands udmeldinger om lukning af grænserne på grund af tiltagende 

pandemisituation har bestyrelsen besluttet at aflyse kulturrejsen, der skulle have 
fundet sted den 3. - 7. maj 2021.

Kulturrejsen søges gennemført i perioden 16. - 20. maj 2022.

Fortsættes på næste side...
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KREDS 11

Klubbens aktivitetsplan for årene 2021 - 2026
1.  Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen med spisning onsdag den 23. 

juni 2021.
2. Heldagsudflugt til Samsø torsdag den 9. september 2021.
3.  Udflugt med besøg på Energimuseet ved Tange sø og Gudenåen tirsdag den 9. 

november 2021.
4.  Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden 16. - 20. maj 2022.
5. Udflugt til Sønderborgrevyen med frokost en lørdag i juni 2022.
6.  2-dages udflugt til ”Jesperhus Blomsterpark” på Mors og besøg på øen Fur i 

august/september 2022.
7. Foredrag - emnet er endnu ikke fastlagt - i 4. kvt. 2022.
8.  Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt besøg på Nordisk Film i  

juni 2023.
9.  4-dages rejse til Rügen i Tyskland i 2. kvt. 2023.
10.  Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” i 3. kvt. 2023.
11.  4-dages oplevelsesrejse til Bremen i Tyskland, herunder et besøg på et af 

Tysklands smukkeste julemarkeder i 4. kvt. 2023.
12.  6-dages rejse til byernes by Paris med overnatning i Belgien på udrejsen i maj 

2024.
13.  Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt besøg på Carlsberg Museet 

i 2. kvt. 2024.
14.  Dagstur til julemarked i Krusmølle v/ Aabenraa, Sønderborg Slot og evt. 

grænsehandel i 4. kvt. 2024.
15.  5 - dages rejse til Bornholm i 2. kvt. 2025.
16.  Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2025.
17.  Udflugt til ”Det nordfynske” md besøg på Bisonfarmen i Morud og det store 

anlagte vådområde ve Bogense i 3. kvt. 2025.
18.  Heldagsudflugt til Holmegård Værk i Fensmark og Skovtårnet v/ Rønnede i 

3.-4. kvt. 2025.
19.  7 - dages rejse til Krakow i Polen i maj 2026

Nærmere oplysning om medlemskab af klubben og dens aktiviteter
fås ved henvendelse til Bent Clausen på 
tlf. 21783139 eller på e-mail: abclausen@youmail.dk
Se også klubbens hjemmeside - www.arfassens.dk

ASSENS OG OMEGN
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KREDS 15

ARF - MIDTVEST

Mindeord

Det var med sorg i sinde, at vi i bestyrelsen for ARF Midt-Vest, 
d. 19. marts 2021, modtog beskeden om, at vores næstformand, 

Steen Nyholm Hansen, stille var sovet ind 
på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.

Steen var et yderst hjælpsomt menneske, 
hvis tjenester mange i tidens løb nød godt af.

Steen kunne være meget påståelig og viljefast, til tider stædig, 
men han var aldrig ubehagelig - tværtimod.

Han vil blive savnet både i ARF Kreds 15 og i ARF Midt-Vest.

Æret være Steens minde.

På ARF´s vegne
Formand

Bjarne Jensen
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Kære medlemmer i kreds 21 
Sønderjylland 

Håber i allesammen har det godt i disse 
Corona tider. 
Sommeren er forhåbentlig på vej, og vi 
håber på masser af solskinstimer. :)

Der afholdes generalforsamling Lørdag 
d. 31.07.21 kl. 13.00 - 16.30 Dette vil 
foregå på ”Den gamle kro” i Gråsten. Her 
vil der være gennemgang af regnskabet 
for 2019 & 2020.

Der er tilmelding nødvendigt i forhold til 
pladser. Dette skal ske til Mogens Galinski 
på tlf. 20 32 35 57. Hvis man kommer 
uden tilmelding, vil man ikke kunne 
komme man ind til generalforsamlingen.

Tilmelding senest 24.07.2021

Pas godt på jer selv og ikke mindst 
hinanden.

Kærlig hilsen 
Susanne Galinski :).  

KREDS 21

SØNDERJYLLAND



Kommende
RADIO & TV NYT

DEADLINE:
3. oktober 2021

UDKOMMER:
Primo nov. 2021

OL 2021

De olympiske sommer lege finder sted fra d. 23. juli til d. 8. 
august 2021, hvis planen kan holdes.

DR1 sender fra OL-studiet på tagterrassen fra klokken 8.00 
til klokken 18.30. Mellem konkurrencerne bliver der samlet 
op på resultaterne, og fra klokken 15.30 til klokken 18.30 
sendes der klip fra dagens højdepunkter.

Om aftenen sendes et primetime-magasin på DR1 på en time fra 
klokken 20.00 til klokken 21.00 med de vigtigste OL-nyheder.

Der laves også en særlig OL-kanal på DR’s streamingtjeneste 
DRTV. På den særlige OL-kanal kan man gennem hele døgnet 
både følge sportsbegivenhederne direkte, men også genopleve 
døgnets store sportsøjeblikke.

Radio & TV NYT
ARF-Multimedier
Præstevænget 12 
2750 Ballerup

Returneres ved varig 
adresseændring


