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Nyheder og referater 

Efterårsprogram 2022 

 

Bustur til Haderslev Fjord og Årø 
 

En herlig tur med solskinsvejr og godt 

humør. Vi sejlede fra Haderslev gennem 

fjorden til Årø. Undervejs fik vi en kæm-

pe dansk bøf og dessert. 

På Årø blev vi budt velkommen af en 

lokal guide som fortalte en masse om 

Årø og dens beboere. 

 

 

 

 

 

 

 

Inden rundturen på den lille ø fik vi 

kaffe og kage på Brummers Gård. 

Heldags konference i Kolding den 10 september: 

 

Temaet for konferencen er ”Hvor er lytter og seerorganisationerne i den digitaliserede 

medieverden”. Der vi være et oplæg fra Danmarks Radio og derefter en debat med op-

lægsholderen inden frokosten. 

Om eftermiddagen skal vi høre om forbundets tanker og visioner for fremtiden og på 

hvordan vi kan genvinde styrke til organisationen. 

Tilmelding til din formand eller kredsformanden. Se side 6. 

Arrangementet er gratis og der bliver arrangeret fælles kørsel. 
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ARF-Multimedier (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) er stedet, hvor din me-
ning direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbun-
dets ca. 70 klubber og kredse landet over og gennem mediedebatten i vores med-
lemsblad ” Radio & TV Nyt”.  
 
ARF er en af Danmarks største forbrugerorganisationer inden for radio og tv bruge-
re. 
 
ARF-Multimedier arbejder aktivt og effektivt for en folkelig lytter/seerindflydelse på 
kabel-tv og fællesantenneanlæg , bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger. 
 
ARF-Multimedier er i dialog med DR og TV 2 centralt, og sikrer dig og din familie en 
reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt 
ejede radio/tv-stationer. 

ARF-Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerforeninger, også direkte 
kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio/tv-stationer. 

Herudover arrangerer foreningen møder, udflugter, bankospil, Foto– og Medieklub 
og andre aktiviteter for medlemmerne.  
 
ARF-Multimedier varetager licensbetalernes interesser. 
 
Foreningen udsender periodisk et Nyhedsbrev til medlemmerne og særligt interes-
serede - du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at sende os din mail-adresse. Ny-
hedsbrevet er gratis for medlemmer.   
Du kan også følge foreningen på hjemmesiden www.arf.dk 
 
Du kan blive medlem af klubben for kun kr. 150 årligt pr. husstand. 

Hvordan kan ARF hjælpe dig? Bustur til Berlin 8-12 august 

Adresseændringer 
Ved hver udsendelse af forbundsbladet, modtages der en del blade retur på grund af fejl-
agtige adresser. For at sikre at ”Radio og TV Nyt” kommer frem til alle, er det derfor nød-
vendigt, at forbundet har den rigtige og nøjagtige adresse. 
HUSK derfor, ved  adresseændring straks at indsende meddelelse herom til din lokale klub. 
Hvis du ikke har indsendt så skynd dig at sende oplysningerne til  lasse@luftpost.dk 

ARF Multimedier 

Vi repræsenterer dine medie interesser 

i det danske mediebillede 

Turen er desværre udsolgt 

men man kan blive skrevet op 

til en afbudsplads ved henven-

delse til: 

Grethe Nygaard Rasmussen,  

tlf: 61 26 86 90 

email: grethenrasmus-

sen@gmail.com 

 

 

 

Turens pris i delt dobbelt væ-

relse pr.person  

Kr. 4000,- (Ikke medl. Kr. 4665) 

      Indkvartering i enkeltværel-

se koster kr.  

Kr. 1000,- (Ikke medl. Kr. 1520) 

Sidste frist for tilmelding var 1. 

juni. 
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ARF Multimedier Storaarhus 

 

8 - 12 aug. Bustur til Berlin Se side 2. 

10. sept. ARF konference i Kolding. Alle er velkomne. Se side 8. 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

 
Her kan du se hovedpunkterne i Medieaftalen som er forhandlet færdig. 
 
• DR styrkes økonomisk med samlet over 100 mio. kr. over årene i aftaleperioden. 
• Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier. 
• Der indføres der et kulturbidrag for streamingtjenester på 6 pct. af tjenesternes omsæt-
ning i Danmark. 
• Opdatering af de nuværende rammer for mediernes ansvar, så borgernes retssikkerhed 
styrkes, og så de    
   passer til den digitale medievirkelighed. 
• Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for støtte til innovativ 
forretningsudvikling. 
• Støtte til distriktsblade og ugeaviser. 
• Ordnede løn- og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen. 
• Der etableres en center for graverjournalistik. 
• Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretningen af den fremtidige offentlige medie-
støtte. 
• Public Service-puljen udvides til også at støtte dansk indhold til radio og podcast. 
• Lydunivers i DR til børn og unge på forskellige alderstrin. Med tilbud inden for fx nyheder, 
quiz, lydbøger,  
   musikprogrammer mv. 
• Søgbar adgang for borgere til DR’s arkiv via Det Kongelige Bibliotek. 
• Skabe øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen. 
• Et nyt Center for Tech og Demokrati etableres, som skal arbejde med tech-giganternes 
indflydelse på  
   demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark. 
• Styrkelse af fakta-tjek-mediet TjekDet for at imødegå mis- og desinformation på digitale 
platforme og til  
   Medierådet for Børn og Unge til styrket digital dannelse. 
 
Du kan se hele aftalen her: 
Medieaftale for 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes. 
 
På http://www.arf.dk kan du læse hvad foreningen mener om aftalen. 

Kontaktpersoner i kredsen: 

ARF Multimedier Skanderborg: 
Formand: Bent Visby Rasmussen, 
Gl. Virringvej 3, 8660 Skanderborg. 
Tlf.: 4068 2721 mail: bent-visby@ila-hobby.dk 
 
Kasserer: Kontakt formanden 
 
ARF Multimedier Djursland: 
Formand: Lasse Roesen, 
Hovedvejen 16, Mastrup, 8500 Grenå. 
Tlf.: 4077 8884 mail: lasse@luftpost.dk 

Kasserer: Gunnar Thybo Johansen 
Duevej 21, 8500 Grenaa 
Tlf: 86 32 28 03 mail: gtj@stofanet.dk 
 
ARF Multimedier Storaarhus: 
Formand: Lissi Kjær Mørck, 
Langenæs Allé 50 st. tv. 8000 Aarhus C. 
Tlf.: 2371 8975 mail: lissimorck@gmail.com 

Kasserer: Jan Asferg 
Højgårdsvej 55, 2.th., 8362 Hørning 
Tlf.:  mail:  

ARF Multimedier Midtjyllandskredsen: 
Kredsformand: Lasse Roesen, 
Hovedvejen 16, Mastrup, 8500 Grenaa 
 Tlf.: 4077 8884 mail: Lasse@luftpost.dk 

Kredskasserer: Svend Sander, 
xxxxxxx. 
Tlf.: 3166 5833 mail: svend@sander1.dk 

ARF Multimedier, Forbundet 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup. 
Tlf.: 3378 1230 mail: info@arf.dk   

Husstandskontingent 2022 kr. 150,00. 

https://one-lnk.com/x1eWo9mlWundDWAZYYjK0_PckYugYYKZ_yOwx3QLMyY3Rf07m92GK_FrRL8xqfgmLJMMzu41JFS3FgaXBO--359Hg/x1eV14DMLhJ6DW9uEdrqszqx-ISOBYdOyi1YFPHag0momFTZGn_-pqlM4XVr9GI_2VR7E_JfYItLOCqlMIgXgOFWY1SjGuwpH5NB7PWGCePBV5KxjsfrVSim2NxYIkt_GVNBuKUnUa0aY2ryFaYRg
mailto:bent-visby@ila-hobby.dk
mailto:lasse@luftpost.dk
mailto:lissimorck@gmail.com
http://2.th
mailto:ARF-kreds17@weebspeed.dk
mailto:info@arf.dk
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27. aug. Bankospil kl. 13.30 

10. sept. ARF konference i Kolding. Alle er velkomne. Se side 8. 

24. sept. Bankospil kl. 13.30 

29. okt. Bankospil kl. 13.30 

26. nov. Bankospil kl. 13.30 

10. dec. Bankospil kl. 13.30 Julespil 

Stort Julespil: 10-12-2022  

2 x 150 kr. 
2 x 100 kr. 
12 x Ænder 
10 x 75 Kr. 
Kineser + Den lange 
Tag naboer og bekendte med. 

OBS    OBS    OBS 
Ændringer i programmet kan forekomme, dette vil blive meddelt til spillet, eller  

der bliver ringet. 

Bankospillene afholdes på Bellis, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg.  
I pause mellem spillene er der gratis kaffe med brød. Øl og vand kan købes til rimeli-
ge priser  
 
Ved tvivlsspørgsmål kontakt da Formanden  for Skanderborg, Bent Visby Rasmussen 
på telefon 40 68 27 21 eller en 
anden fra bestyrelsen. 

Program punkterne kan blive 

aflyst/udsat hvis Corona situati-

onen ændres. 
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ARF Multimedier Djursland ARF Multimedier Skanderborg 

1. august. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 
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5. sept. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

 

10. sept. ARF konference i Kolding. Alle er velkomne. Se side 8. 

3. oktober. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

 

7. nov.  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

5. dec.  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

Foto– og Medieklubben er et mødested hvor man kan spørge om næsten alt vedrø-

rende den nye teknologi uanset om det drejer sig om dit foto/videoudstyr, din mo-

biltelefon eller din PC. Vi hjælper også med kontakten til medierne og internetudby-

derne. Kom til en klubaften og få mere at vide.  


