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Leder

Af Lea Rosfort
formand

Så er vi i gang med 2023. Lad os håbe 
at dette år vil bringe krigen i Ukraine til 
ende og skabe mere fred og mere lighed 
i verden.
Vi håber på, at inflationen kommer i et 
laverer leje. Vi kan jo alle se ,når vi køber 
ind, at det er blevet meget dyrere at være 
en familie i vores land.

Vi sluttede 2022 af med et få en ny rege-
ring. Det kan godt være, vi har brug for 
en bred regering for at få løst alle de 
udfordringer, der er vores land, men jeg 
håber på, at jeg  stadig kan se de social-
demokratiske værdier i de regler og love, 
der bliver vedtaget.

Arbejde for at udvikle fællesskabet og 
fastholde, at de bredeste skuldre skal 
bære de største byrder.

I regeringsgrundlaget er der lagt op til, at 
det skal være nemmere at være forening 
i forhold til bank og hvidvaskningsloven 
(se artikel længere i ned i bladet).

Jeg håber og tror på, at regering og fol-
keting  nu tager foreningernes opråb 
alvorligt. De fleste foreninger i dette 
land har den store udfordring at skaffe 
frivillige , særligt kasserer og formænd, 
fordi vi ofte ender i love, regler og  en 
stor digitaliseringsudfordring.

ARF Multimedier byder den nye rege-
ring velkommen og håber på et godt og 
konstruktivt samarbejde,særligt  med  
kulturministeriet. Håber, der ikke opstår 
nogle ideer om at skære ned på vores 
public- service radio og tv stationer.

ARF Multimedier vil arbejde alt det, vi 
kan, med at få medieskatten gjort synlig 
på vores skatteopgørelse, så vi alle kan 
se, hvad vi betaler til vores public- service 
medier.

2023 er også året, hvor vi holder lands-
møde. Det er den 30. september i Kol-
ding. Alle medlemmer er velkomne, så 
sæt kryds i kalenderen nu. Der kommer 
indbydelse i juni måned.
Landsmødet er det sted, hvor du ,klubber 
og kredse virkelig har indflydelse på ARF 
Multimediers  fremtid og udvikling.

Rigtig god arbejdslyst rundt i klubber, 
kredse og alle andre foreninger i vores 
smukke og frie land.

HUSK
INGEN KAN ALT
ALLE KAN NOGET
SAMMEM KAN VI ALT.

Vigtige datoer i 2023:  

Landsmøde lørdag den 30. september 
2023 Parkhallen i Kolding.

Alle medlemmer er velkomne.
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Den 15. december 2022 fik Danmark ny kultur-
minister – Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. 

ARF Multimedier ønsker den nye minister til-
lykke med udnævnelsen og ser frem til et godt 
og konstruktivt samarbejde.

ARF-multimedier vil følge genforhandlingen af 
den tidligere regerings medieudspil tæt. 

NY KULTURMININISTER

Efter folketingsvalget har følgende partier valgt medieordfører.

Venstre Jan E. Jørgensen
Dansk Folkeparti Mikkel Bjørn
Nye Borgerlige Pernille Vermund
Radikale Venstre Samira Nawa
Alternativet Theresa Scavenius
Socialistisk Folkeparti Charlotte Broman Mølbak
Socialdemokratiet Kasper Sand Kjær
Enhedslisten Søren Søndergaard
Konservative Folkeparti Helle Bonnesen
Moderaterne John Stephensen (her hedder det kulturordfører)
Liberal Alliance Katrine Daugård
Danmarksdemokraterne Søren Espersen (her hedder det kulturordfører)

ARF MULTIMEDIER ønsker alle til lykke med udnævnelsens og ser frem til et 
godt samarbejde med alle, der vil public service-radio og tv stationers udvikling og 
en stærk placering i mediebilledet. 

NYE MEDIEORDFØRERE



I 2023, VENTER FEM POLITISKE MEDIESAGER 
FORUDE
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Medieaftalen
Regeringen er enig om, at medieaftalen 
skal fastholdes, men vil afsøge mulig-
heden for at erstatte kulturbidraget med 
en ordning, hvor udbyderne kan vælge 
mellem en forpligtelse til at investere i 
dansksproget indhold eller betale en ud-
gift. En genbehandling af kulturbidraget 
har været et ønske fra Moderaterne.

Offentlighedslov
Regeringen vil nedsætte et fagkyndigt 
udvalg, der skal skabe grundlag for, at 
der kan udarbejdes en ny offentligheds-
lov.

Media Freedom Act
EU vil indføre nye regler på medieområ-

det, hvilket møder modstand fra blandt 
andre Danske Medier og Folketingets 
Europaudvalg.

Digital Services Act
EU er også i gang med at udarbejde en 
såkaldt Digital Services Act (DSA), der 
skal modernisere og præcisere EU’s 
krav til de digitale platforme. Blandt an-
dre Dansk Journalistforbund ønsker øget 
regulering af Tech- giganterne.

Medieansvarsudvalget
Under den forrige regering nedsatte Kul-
turministeriet et Medieansvarsudvalg 
med Søren Pind i spidsen. Det arbejde 
skal efter planen finde sted i det nye år.
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DER ER MÅSKE HÅB FORUDE

Hvis den nye regering SVM holder, 
hvad de skriver i deres regeringsgrund-
lag, at de frivillige foreninger ikke skal 
drukne i bureaukrati og høje gebyrer i 
vores banker, så er der måske håb for, 
at det bliver nemmere at drive frivillig 
foreningsarbejde

I regeringsgrundlaget hedder det bl.a., at 
”regeringen vil arbejde for, at de frivilli-
ge foreninger ikke drukner i bureaukrati 
og høje gebyrer” og helt specifikt: ”Re-
geringen vil hjælpe foreningslivet ved at 
igangsætte initiativer, der styrker frivil-
ligheden, hindrer og afvikler bureaukra-
tiske byrder og sikrer fortsat stabile ram-
mevilkår for det frivillige foreningsliv. 
Det skal f.eks. gøres lettere og dermed 
billigere for foreninger at oprette og dri-
ve konti.”

Den nye kulturminister, Jakob Engel-
Schmidt (Moderaterne) sagde i forlæn-
gelse af dette, at han gerne vil ”pege på 

et par steder, som kræver et eftersyn. 
Det drejer sig blandt andet om hvid-
vaskningsregler og GDPR-regler, som 
ministeren mener ”spænder ben for det 
frivillige foreningsliv.” (Politiken 23. 
december 2022).

Men ifølge vejledningen fra Finanstilsy-
net, så er det helt op til bankerne selv 
at afgøre, om de vil gøre det nemmere 
for foreninger at oprette en konto, skifte 
kasserer eller ændre andet i samarbejdet 
med banken. Det eneste der er sket er, 
at vejledningen åbner for, at bankerne 
kan behandle foreninger som lavrisiko-
kunder, og at de dermed kan nøjes med 
forholdsvis få oplysninger og dokumen-
tation fra disse ”lavrisiko-foreninger”.
Vi må anse at ARF Multimediers klub-
ber og kredse er i den kategori.

Kilde DFS Dansk Folke-
oplysnings Samråd
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TV2 HAR PROBLEMER MED SPONSORREGLERNE 

TV2 har i en lang periode haft monteret 
en Garmin-radar på taget af deres ”Vejrbil, 
skriver Jyllands Posten. Det har ifølge 
avisen ikke været angivet over for seerne, 
at der var tale om en radar, som var spon-
soreret af Garmin, og TV 2 oplyser til 
Jyllands-Posten, at radaren ikke har været 
i funktion og udelukkende har fungeret 
som ”styling på vejrbilen”. Peter Tanev, 
der er redaktionschef på TV 2 Vejret, 
oplyser til Jyllands-Posten, at det var en 
fejl, at det ikke var angivet, at radaren var 
sponsoreret af Garmin. 

”Det er en fejl, og det har vi rettet op 
på ved at fjerne radaren,” skriver han til 
avisen.

Jyllands-Posten har tidligere dækket sager 
om betalt indhold på ”TV 2 Vejret”. 

TV 2 har efterfølgende meldt ud, at de 
dropper sponsoreret indhold i program-
met. Peter Tanev, der er redaktionschef på 
TV 2 Vejret, oplyser til Jyllands-Posten, 
at det var en fejl, at det ikke var angivet, 
at radaren var sponsoreret af Garmin. 

”Det er en fejl, og det har vi rettet op 
på ved at fjerne radaren,” skriver han til 
avisen.

Radio og TV nævnet vil nu af egen drift 
undersøge sagen.
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KREDS 1

KØBENHAVN

Der afholdes 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

12. april 2023
Præstevænget 12, 2750 Ballerup, kl.17.

Det vil være dejligt hvis alle 3 klubber er repræsenteret, 
det er godt for demokratiet.

Dagsorden. Ifølge vedtægterne.

Lea
Kredsformand

AVEDØRE OG OMEGN                                                           

Den årlige 
GENERALFORSAMLING 

holdes den 28. marts 2023 kl. 16 i Lille Friheden  

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning
5 Regnskab 2022
6  ndkomne forslag
7 Valg 
 A Kasserer for 2 år
 B 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 C Bestyrelsessuppleant for 2 år
 D Bilagskontrollant for 2 år
 E Bilagskontrollant suppleant for 2 år
8 Eventuelt

KREDS 1
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KREDS 5

SLAGELSE

Vi er kun 15 medlemmer tilbage i Slagelse-klubben.

Billedrøret har holdt 
EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

den 14. november 2022 og opløst selskabet.

På bestyrelsesmødet 26/1-2023 drøftede vi situationen, 
og vi blev enige om at foreslå, at klubben blev nedlagt på 

GENERALFORSAMLINGEN 
den 28. februar 2023.

Hvis det bliver vedtaget, vil der blive indkaldt til 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

den 28. februar 2023.

Jeg har booket lokaler i Kongehavecentret begge dage.

For mig har det været en svær og kedelig beslutning, 
men corona har snuppet mange af vores medlemmer.

Henning og jeg melder os ind i hovedforbundet, 
og det kan alle vores medlemmer, også gøre.

Hovedforbundet opkræver kontingentet og sender bladet til dem, 
som ønsker at flytte deres medlemskab til hovedforbundet. 

Ved spørgsmål kontakt Forbundsformand Lea på
info@arf.dk eller på ARF Mobil 51 52 43 74

På bestyrelses egne
Irene Finne-Jakobsen
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KREDS 13

NORDJYLLAND 

Kredsen afholder 
KREDSGENERALFORSAMLING 
for klubbernes repræsentanter
lørdag den 15. april 2023 kl. 14.30 på
Hotel Klim Bjerg, 
Klim Strandvej 156, 9690 Fjerritslev
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
p.b.v.
Mogens Buus Andersen
Kredsformand
Tlf.: 22 35 47 30

Aalborg-Nørresundby klubben 
afholder 
GENERALFORSAMLING for alle 
medlemmer
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 
på Hotel Scandic Øst, 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
p.b.v.
Mogens Buus Andersen
Formand
Tlf.: 22 35 47 30

KREDS 13

BROVST/ LØGSTØR

ARF Brovst/Løgstør afholder 
GENERALFORSAMLING 
i Brovst Multisal den,
13/4 2023 m. spisningen kl.18.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Indkommen forslag seneste 14 dage før 
til Niels Jørgen.

Tilmelding til spisningen senest 
den 6. april 2023.
Til Rita tlf. 41 29 31 02 og Niels 
Jørgen tlf. 98 22 32 91 / 30 23 17 20.

På Bestyrelsen vegne 
Niels Jørgen Pedersen 
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KREDS 15

 VESTJYLLAND

GENERALFORSAMLING I KLUB 1509 & KREDS 15!

Generalforsamling afholdes på 
HOTEL FALKEN I VIDEBÆK LØRDAG DEN 22. april 2023 kl. 10

Dagsorden ifølge vedtægterne!

Efter generalforsamlingen er der brunch for de tilmeldte medlemmer.

Tilmeldning til brunch er senest. Mandag DEN 17. APRIL 2023
Til Bent Munksø  tlf. 40 27 67 08.

På bestyrelsens vegne
Bent Munksø
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KREDS 17

MIDTJYLLAND

TUR TIL BERLIN 8.-12. august 2022

Mandag kl. 08.00. var der afgang fra Viby 
Torv. Med Iversen Bus, fra Bække og med 
ejeren Kim Iversen ved rattet!

Vi holdt Frokostpause ved den gamle 
grænse mellem det tidligere Øst/Vest 
Tyskland (Güdow) nærmere betegnet ved 
Rastepladsen Schallsee.

Vi boede på hotel PRE-MIER INN i 
Kurfürstenstrasse lige i centrum af Berlin.

Efter indkvarteringen gik vi alle hen 
til EUROPA-CENTERET, der er nabo 
til Zoologisk Have og Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche for at spise vores 
aftensmad hos KARTOFFELKISTE 
BERLIN.

Tirsdag d. 9. august var vi på by rundtur 
med vores guide Gert, vi så bl.a. 
Brandenburger Tor, mindesmærket for 
de dræbte jøder, Dele af Muren og et sted 
hvor vi kunne se hvordan det havde set 
ud på da muren var i funktion.

Vi besøgte også det gamle Stasi fængsel 
i Hohenshönhausen, hvor vi skal på en 
guidet rundtur med nogle spændende men 
også grimme fortællinger om livet der 
og Stasi.

Om aftenen skulle vi spise på TV-Tårnets 
restaurant i det gamle Østberlin.

Næste dag fortsatte by rundturen med at 
besøge RIGSDAGEN og kuplen for atse 
den flotte udsigt der over Berlin. Derefter 
var vi på sejltur på Spree floden.

Den 11. august kørte vi til Potsdam over 
Glienicke broen, (den gamle spionbro). 
Vi besøgte slottet Sanssouci der er opført 
1745-1747, navnet betyder Sorgenfri og 
så den flotte slot og skønne have, hvor 
”Der Alte Fritz” ligger begravet sammen 
med sine hunde.
Siden 1990 har Sanssouci med slottet og 
sin vidtstrakte slotspark været opført på 
UNESCOs liste over verdens 
kulturarv.

Fredag d. 12. august blev 
bussen pakket og vi kørte mod 
Danmark. Frokosten fik vi 
hos Ricklinger Landbrauerei 
omkring Neumunster. Godt 
mætte fortsætter vi mod 
grænsen hvor vi kunne lave 
vores diverse indkøb.

Det var en dejlig skøn og 
varm tur, vores Guide Gert 
og Iversen Bus kan varmt 
anbefales.
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KREDS 20

KOLDING

Jeg har tidligere skrevet om sammenlægningen mellem Kreds 19, 20 og 21

Den nye kredsbestyrelse har konstitueret sig med
Bent Ginnerskov Jensen (Kolding) som formand, 

Gunnar Jensen (Vejle) som næstformand og 
Preben Sørensen (Sønderborg) som sekretær.

Som man kan se er de forskellige tillidsposter delt geografisk 
efter de tidligere kredse.

Vi er alle en del af noget større

Det er besluttet, at alle medlemmer fremover skal have bladet Radio og TV Nyt 
tilsendt, så man kan følge med i, hvad der sker også på landsplan.

Der arbejdes på et besøg hos TV Syd i foråret 2023. 
Der holdes KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE 

torsdag den 11. maj 2023 kl. 16.00 i Kolding.

Alle medlemmer kan få tilsendt (på mail) 
de månedlige nyhedsbreve fra forbundet. 
Med nyhedsbrevene bliver man godt 
orienteret om nyt indenfor radio og tv og 
hvad der sker i ARF på landsplan. 
(Send blot din mailadresse til: pcm@pc.dk)

Venlig hilsen
Bent Ginnerskov Jensen
Kredsformand
Tlf. 23 23 24 49
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KREDS 20

VEJLE

  Vejle klubben indbyder til 
GENERALFORSAMLING

lørdag den 29. april 2023, kl. 11,00.
 

Generalforsamlingen finder sted i Beboerhuset,
Bredballe Byvej 28, 7120 Vejle øst.

 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

  
I modtager senere en fyldestgørende dagsorden og

regnskab, men noter datoen allerede nu.
 

Efter generalforsamlingen serveres en let frokost.
Vel mødt.

 
Med venlig hilsen

Anita Sørensen
formand

 



Kommende
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2750 Ballerup

Returneres ved varig 
adresseændring

TV 2 OG DR SIKRER SIG RETTIGHEDERNE 
TIL OL DE NÆSTE 10 ÅR

De danske tv-seere skal tænde for DR eller TV 2’s kanaler, når 
de i løbet af de næste 10 år skal følge med i OL og vinter-OL.

Det står klart, efter at TV 2 og DR har sikret sig rettighederne 
til vinter-OL i 2026 og 2030 samt OL i 2028 og 2032, skriver 
de to mediehuse i en pressemeddelelse.

DR og TV 2 deler rettighederne på en måde, der betyder, at 
det kun er en af de to stationer, der kan sende en konkurrence 
direkte. Når en konkurrence er slut, står det hver kanal frit 
for at bruge billederne i deres dækning. Hvordan fordelingen 
bliver, er ikke afgjort endnu.

Det er den europæiske sammenslutning af public service-tv- 
og radiostationer, der sammen med Warner Bros. Discovery 
har købt rettighederne til De Olympiske Lege i perioden 
2026-2032.

Aftalen indeholder også 
Youth Olympics, som er et 
multisport-event for ung-
domsatleter, der afholdes 
samme år som De Olympi-
ske Lege og De Olympiske 
Vinterlege.


