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Leder

VELKOMMEN TIL 2021

Af Lea Rosfort
formand

Rigtig godt nytår, jeg håber dig og din
familie er kommet godt ind i 2021.
Det nye år er i gang, og vi må tro på, at
2021 bliver et bedre år for os alle i dette
land. Lad os love hinanden, at nu gælder
det om at stå sammen, holde ud og holde
afstand, den Corona gæst ønsker vi alle
at tage afsked med.
Det bliver noget af en udfordring, at få
vores land på ret køl igen, og det kan kun
ske, hvis vi
Løfter i flok, og vi alle yder vores
bidrag til samfundet. Nogen af os er
heldige, at vi stadig har vores arbejde,
men mange har mistet deres arbejde, og
flere virksomheder har det rigtigt svært,
så det er nu fællesskabet skal vise, at når
vi står sammen, så kan vi.
HUSK
Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen
kan vi det hele.
Også i ARF Multimedier har vi mærket
krisen. Vi har ikke kunne mødes fysisk,
klubbers møder, fester og rejser er blevet
aflyst.
Vi fik foretræde for folketingets kulturudvalg den 25. november (se artiklen inde
i bladet).

Nu gælder det fremtiden. Vi har i bestyrelsen holdt møder virtuelt, og vores snak
er gået meget på hvad skal der til for at
sparke ARF i gang? Jeg håber I derude
har brugt tiden på tanker og visioner om,
hvordan vi kan komme videre. ARF HAR
BRUG FOR ALLE, der vil være med til
at arbejde for styrkelse at public serviceradio og tv-stationer, så de blandt meget
andet kan få nogle gode rammer til at
udvikle sig på alle platforme.
2021 er året hvor vi skal have landsmøde.
Det er den 25. september i Kolding, og
her glæder jeg mig til at ser jer, så husk
at sætte kryds i kalenderen.
Der skal også være kommunalvalg i 2021,
og her har vi mulighed for at stemme for
at udvikle og styrke vores lokalsamfund
i den retning, vi gerne vil.
Lad os håbe, at vi snart kan mødes igen,
så vi kan holde vores generalforsamlinger,
og alle de andre gode sociale oplevelser,
vi giver hinanden.
Pas på hinanden, jeg sender jer et kram
og mange gode tanker.
På hjerteligt gensyn
når vi kan mødes.
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SET FRA SIDELINIEN

CORONA-TID=GENUDSENDELSER
På min iPad har jeg Tv-guiden, som jeg
bruger hver dag.
Efter sidste nye opdatering er der kommet
symboler ved udsendelserne.
Ingen symbol=nye udsendelser
Broadcast=live udsendelser
Rerun=genudsendelser.
Dette er programmerne for mandag d.
11/1-2021!! Det er kun nyhederne, som
ikke er genudsendelse, og det gælder
HELE resten dagen.
Jeg har været isoleret siden d. 3/3-2020,
så jeg blev pludselig mere afhængig af,
hvad der blev sendt i TV. DR er en public
service station og derfor havde jeg forventet, at de tog ansvar for deres seere,
især de ældre og risikogruppen, og sendte
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f.eks nye film, kultur, debat (ikke kun
aftenshowet). På grund af restriktionerne
er optagelses -mulighederne naturligvis
begrænset, men DR er fritaget for nogle
af de store besparelser i 2021, så jeg synes
godt, de havde kunnet købe nogle af de
mange udsendelser, som findes i udlandet.
Så ville vi da få noget fornyelse.
Den eneste ny udsendelse, som jeg har
set, er Bagedysten. Den var mega god,
ikke på grund af deltagernes bageevner,
men på grund af den positive, hjertevarme
energi der strømmede ud fra . deltagerne.
Det er positivitet, vi savner i denne mærkelige tid.
Venlig hilsen
Irene Finne-Jakobsen

PRÆSENTATION

BESKRIVELSE AF ELVIS COMIC
Mit navn er Elvis Comic. Jeg er 24 år
gammel og bosat i Kolding Kommune.
Jeg er uddannet indenfor Finans og i
dag sidder jeg i Kolding Byråd valgt for
Socialdemokratiet samt arbejder i en stor
virksomhed som Manager. Udover dette,
sidder jeg i en række bestyrelser blandt
andet Fondsbestyrelsen i TVSYD.
For mig er det utrolig spændende at sidde
i bestyrelsen her. Dels er jeg med at forny
denne og dels er jeg med at give en ny vinkel på den fremtidige udvikling vi kigger
ind i. For tv er ikke længere bare tv. Og der
findes mange former for tv udsendelser.
Og for mig at se, skal der være et tilbud
til alle uanset alder og interesser.

Jeg håber fortsat, at kunne give mine
bidrag i bestyrelsen i rigtig mange år i
fremtiden.
Pas godt på jer selv i denne Corona tid.

De bedste hilsner
Elvis Comic
Tlf.: 29 43 48 39
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FORBRUGERSTOF

DANSKE BORGERE VIL FREMOVER
BLIVE ADVARET VIA MOBILEN
Hvis der er kriser såsom kemikalieudslip, brand eller terrorhandlinger i deres
lokalområde, vil der også blive varslet
via mobiltelefon.
Folketinget har d. 26-11-2020 vedtaget
L34, der handler om etablering af et
mobilbaseret varslingssystem i Danmark
og dermed oprettelse af en fælleseuropæisk kodeks for elektronisk kommunikation, der vedrører mobilbaseret varsling.
Mobilbaseret varsling system gennemføres senest den 21. juni 2022.
I dag har Danmark et sirenevarslingssystem, der sammen med udsendelsen af
beredskabsmeddelelser fra DR og TV 2
og suppleret af beredskabsmyndighedernes egne kommunikationskanaler udgør
de centrale dele af den landsdækkende
infrastruktur for varsling i forbindelse
med ulykker og katastrofer.
Et mobilbaseret varslingssystem vil
desuden gøre det muligt at varsle mere
effektivt og præcist, idet borgere i et givet
område vil kunne modtage advarsler
direkte på deres mobiltelefoner.
Dermed vil varslingen i Danmark i tilfælde af nødsituationer og katastrofer
blive væsentligt styrket.
Der arbejdes på et system baseret på ”cell
broadcast”-teknologi. Det er en teknologi,
der er ny i Danmark og giver mulighed for
at udsende beskeder til alle mobiltelefoner,
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der er tændte og befinder sig indenfor en
telemasts dækningsområde. Telefonen
behøver ikke at have et SIM-kort i eller at
have adgang til internettet for at modtage
cell broadcast-beskeder.
Telefonen skal bare være tændt og indstillet til at modtage cell broadcast-beskeder.
Et eks. på varsling ses herunder, fra
Memphis og Orlando:

FORBRUGERSTOF

DR TEKST-TV
- UNDERTEKSTER FLYTTER
Fremover bliver side 888 på DR’s teksttv helt central, hvis du gerne vil sætte
danske undertekster på danske programmer, når du ser dem.
Ændringerne gælder fra mandag den 30.
november, og modsat i dag betyder det,
at det fremover er den samme side, du
kalder underteksterne frem på – uanset
om du ser DR1, DR2 eller Ramasjang.
Sådan har det ikke været hidtil.
– DR er i gang med at modernisere
den teknologi, der bliver benyttet til at
afvikle tv-kanalerne fra. Derfor kan vi
heldigvis fremover forenkle måden at
sætte undertekster på, så det er side 888 –
uanset hvilken af DR’s kanaler, man ser,
forklarer DR’s tilgængelighedsredaktør
Heidi Sivebæk.
En del seere kommer også til at opleve
andre forbedringer i den kommende tid.
– Flere seere oplever i dag, at deres
undertekster blinker, når der er tale om
live-undertekster. Det forventer vi bliver
meget bedre i forbindelse med overgangen til den nye teknologi, siger Heidi
Sivebæk.

med at kunne give seerne en langt bedre
oplevelse af underteksterne på direkte
programmer, som for eksempel Tvavisen, Deadline, ’Sportsmagasinet’
eller ’Aftenshowet’. Til den tid kan vi
tilbyde livetekster i bedre kvalitet, fordi
teksterne bliver næsten synkrone med
talen, hvor de i dag kommer med fire-fem
sekunders forsinkelse, forklarer DR’s
tilgængelighedsredaktør.
Kilde DR

VIGTIGE DATOER:
RADIO OG TV NYT

Deadline til næste Radio & TV Nyt
er 2. maj 2021 udgivelse primo juni.

MØDE 2021

Landsmøde:
25. september 2021 i Kolding.

DR var i sommer ude at sige, at der er
bedre live-tekster på vej til alle i slutningen af 2020. Det projekt er desværre
lidt forsinket, men det kommer.
– I løbet af nogle måneder regner DR
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FORBRUGERSTOF

FILMSTRIBEN
ud fra begreberne kvalitet, alsidighed og
aktualitet som foreskrevet i biblioteksloven. Filmstriben bestræber sig på at
udvælge alt det bedste inden for alle
genrer med de begrænsninger, der også
er tale om. Filmstriben har nemlig ikke
frit valg på alle hylder, da de (endnu) ikke
har aftaler med alle
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Filmstriben er bibliotekernes digitale
filmtilbud til dig. Filmstriben kan bruges af alle, der er oprettet som bruger
på deres lokale bibliotek. Filmene er
gratis, men kun til privat brug. Appen
til Filmstriben kan downloades gratis på
din telefon, IPad, eller anden tablets og
tv med internetadgang.

Filmstriben er et supplement til de kommercielle filmtjenester, ikke en konkurrent. Derfor vil Filmstriben aldrig blive
den filmstreamingtjeneste, hvor man kan
finde alle film, men forhåbentlig den filmtjeneste hvor man kan finde de bedste film
samt og de film som kan være svære at
finde andre steder.

Se her: Filmstriben - Om Filmstriben
Filmstriben indeholder en bred vifte af
spillefilm, kort- og dokumentarfilm for
børn, unge og voksne. Filmene udvælges
af bibliotekarisk personale ansat på DBC

Filmstriben prioriterer smalle film, europæiske film og kvalitetsfilm - film der
kan give en god oplevelse og film med
stof til eftertanke.

ORIENTERING

RADIO- OG TV-NÆVNETS
SAMMENSÆTNING ÆNDRES
I skrivende stund er det nye radio og
Tv-nævn ikke udpeget, I SLS har vi
indstillet Peter Madsen som repræsenterer sammenslutningen af lytter og
seer organisationer.
Peter er kasserer i ARF Multimedier.
Et flertal i Folketinget vedtog lige før juleaften, at indføre nye regler for, hvordan
Radio- og tv-nævnet skal sammensættes.
Lovforslaget blev vedtaget med 95 stemmer for og tre imod. Alle tre stemmer
imod lovforslaget kom fra Nye Borgerlige.
Det fremgår af Folketingets hjemmeside.
Forslaget kom bl.a. som svar på den kritik,
om Radio- og tv-nævnets sammensætning
og kompetencer fik i kølvandet på sidste
års dab-udbud, der endte med Radio Loud
som vinder.
Ændringerne betyder, at antallet af medlemmer i nævnet udvides fra 10 til 11,
og så skal nævnet tilføres mere praktisk
mediefaglighed. Det kommer Dansk
Journalistforbund og Danske Medier til
gode, idet de kommer til hver at foreslå
et nyt medlem.

Beskikkelsen for de nuværende medlemmer af Radio- og tv-nævnet udløber ved
udgangen af 2020. Det betyder, at de nye
regler vil være gældende, når nye medlemmer af nævnet skal udpeges.
Forandringer i Radio- og tv-nævnets
arbejde og sammensætning er nok ikke
overstået med vedtagelsen af denne
lovændring.
Om kritikken af nævnet har Kulturministeren i forbindelse med lovændringen
nemlig sagt:
”Den handlede om nævnets sammensætning, den handlede om sekretariatsbetjening, og den handlede om ankemuligheder.
Det her lovforslag er blevet fremsat kun
med fokus på den ene del, og det er udelukkende, fordi udnævnelsen skal ske her
til den 1. januar 2021. Hurtigst muligt
vender jeg tilbage med de to næste,”.

Endelig giver lovændringen mulighed for
at forlænge et nævns beskikkelsesperiode.
Nævnets medlemmer udpeges for fire år,
men beskikkelsen kan med lovændringen
forlænges en enkelt gang med ét år.
Ændringerne af loven træder i kraft 1.
januar.
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ORIENTERING

FORETRÆDE FOR FOLKETINGETS
KULTURUDVALG
Den 25. november 2020 skulle vi endelig
til det foretræde for folketingets kulturudvalg, som var blevet udsat flere gange
på grund af corona.
Peter og jeg havde forberedt os rigtigt
meget, og inden vi skulle møde, skulle
vi sende lidt om, hvad vi ville tale med
kulturudvalget om.
Her er det vi fremsendt som vi ønskede
kommenteret under samrådet med
Kulturudvalget.
En ny medieaftale er på trapperne, i den
anledning ser ARF Multimedier (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) frem
til, på foretræde for Kulturudvalget, at
kunne uddybe forbundets synspunkter og
ønsker vedr.:
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Medielicensen
Vores overordnede synspunkt er, at
medielicensen med fordel kan opkræves
via skattebilletten, men den bør adskilles
fra Finansloven, så der bevares en armslængde til medieindholdet og medielicensen bliver synliggjort for befolkningen.
Besparelserne vedr. produceret indhold.
DR:
Vi ønsker, at DR tilføres yderligere midler,
idet vi anser DR for den eneste uafhængige
Public service station i Danmark. Danmark er et lille kultur- og sprogområde.
Lad os derfor udvikle, bevare og styrke
DR i konkurrencen med de udenlandske
medier, til gavn for dansk uafhængig og
væsentlig samfundsinformation og debat.
Kun DR når ud til alle borgere, når der
skal informeres eller styres.

Reklamer
Vi finder, at DR bør friholdes for reklamer, og at man vedr. TV2 fastholder
princippet om ingen reklameafbrydelser
i udsendelserne.
Vi finder det vanskeligt at fastholde et
public service-princip ved en hel eller
delvis reklamefinansiering.
Public service contra publicisme
Vi ønsker at fremføre nogle generelle
betragtninger og vore holdninger til
begreberne.
Public service-puljen
Vi mener, at film der støttes med publicservice midler skal være frit tilgængelige
for seerne, da de jo allerede har betalt
herfor én gang via medielicensen. Public
service støttede film skal ikke leveres bag
en betalingsmur.
Herudover finder vi, at også DR skal
have mulighed for at ansøge om støtte
fra Public service-puljen.
Public service og TV2
Vi finder, at public service er programmer,
der er frit og ligeligt tilgængelig for befolkningen, således alle borgere har adgang
hertil. TV2 kan i dag kun modtages af ca.
78 % af befolkningen, på grund af abonnementsbetaling. Vi mener, at grænsen
for abonnementsopkrævningen er nået,
i perioden 2011-2020 er abonnementet
steget med ca. 80 % (fra 10 – 18 kr.).
Jeg har altid ment, at foretræde for et af
folketingets udvalg er en god demokratisk
mulighed for, at vi, i foreningerne og ude
i det virkelige liv, har en mulighed for at
fremlægge vores synspunkter for vores
folkevalgte.

Så vi glædede os, og mente dette var en
god mulighed for at gøre ARF Multimedier synlig i medie og kulturlivet i Danmark. Vi havde fået tildelt 15 min (dette
er den tid, man får). Jeg skal ikke lægge
skjul på, at jeg var nervøs, men da Peter
og jeg først kom i gang med at tale, om
det vi står for, så forsvandt nervøsiteten.
Vi havde planlagt nogle skift mellem hvert
emne, og der var da enkelte politikere,
der stillede spørgsmål. Da der var gået
10,5 min, skulle vi komme med nogle
afsluttende bemærkninger og blev sendt
ud efter 12.5. min.
VI var meget skuffet og oplevede at alt
den forberedelse måske havde været for
grundig, og vi skulle nok have holdt til
nogle mere overordnet linjér.
Min demokratiske sjæl er blevet rystet, og
jeg er blevet bekræftet i, at de folkevalgte
på Christiansborg skal tage sig meget sammen, hvis de skal bevare kontakten til det
virkelige liv uden for murene. Nu er jeg
opmærksom på, at ved næste folketingsvalg skal jeg og ARF Multimedier være
meget mere kritiske med vores spørgsmål
både til min lokale folketingsmedlem/
kandidat og Socialdemokratiets medieordfører om vores ønsker og krav til dem.
Formand Lea Rosfort
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KREDS 5

SLAGELSE-KLUBBEN
Vi bliver desværre nødt til at udsætte vores årsmøde i Slagelse-Klubben.
Når restriktionerne bliver ophævet, vil bestyrelsen finde en dato for afholdelse
af årsmødet.
Vi vil kontakte Kongehavecentret, når de åbner.
Forhåbentlig kan vi tage på udflugt til august.
Irene 29 45 88 14
Kurt 26 51 94 03
Kreds 5
Kredsrepræsentantskabet bliver afholdt, når restriktionerne ophører.
Det gensidige Skadesforsikringsselskab
Sydvestsjællandskreden
c/o Halskovvej Tværvej 10
4220 Korsør
Datoen for det udsatte repræsentantskabsmøde oplyses senere.
På bestyrelsernes vegne
Formand Irene Finne-Jakobsen
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KREDS 15

ARF - MIDTVEST
Kære venner
Nu da vi skriver 2021 vil vi fra bestyrelsen
håbe, at I og jeres familier havde en rigtig
Glædelig Jul og, at I kom Godt ind i 2021.
Coronaen har endnu ikke sluppet taget og
er stadig en trussel mod menneskehedens
sundhed, men vi håber på det bedste her
i det nye år.
Fra ARF’s side arbejder vi med at lave
nogle gode ture for Jer medlemmer, men
det ser stadig svært ud - vi ved ikke,
hvornår grænserne bliver helt åbne igen!
Så snart det er blevet meget bedre, vil I
få tilbudt nogle gode og billige turforslag.
Med venlig hilsen bestyrelsen for ARF
Midt-Vest.

KREDS 17

ARF MULTIMEDIER DJURSLAND
Lørdag den 19. september 2020, ARF
Multimedier Djursland.
1. Valg af dirigent. Sonja
2. Beretning v/ Jørgen Laursen.
	Herunder Selskabets fremtid.
	Salg af forsikringer er ophørt. Indbo
forsikringerne dækker mange og TV
er blevet meget billige.
	Vi skal nu afvikle ejendommen og
sikre formuen for kredsens arbejde og

fremtiden. Pengene skal gerne komme
medlemmerne til gode. Banken har
opsagt opkrævning af huslejer og det er
blevet meget besværligt at få en anden
aftale på plads.
	Fonden skal oprettes for at kunne modtage overskuddet fra ejendommen. Det
har været et større arbejde at vurdere
skatten af et evt. salg. Desuden skal
formålet være klart defineret. Med et
vigende medlemstal er det måske et
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for stort beløb set i forhold til at vi
kan få pengene brugt internt. Det er
ikke hensigtsmæssigt at fortsætte med
at administrere ejendommen med de
besværligheder det indebærer. Der skal
desuden betales skat ved en overgang
til fonden. Den skal derefter drives som
erhvervsmæssig fond og vi skal måske
betale skat ved udbetaling til klubberne.
Civilstyrelsen skal så også have indflydelse på udbetalinger og evt ophævelse.
Ved et salg af ejendommen kan vi ikke
tilbyde medlemmer en bolig.
	Fonden bliver derefter en almennyttig
fond som ikke er skattepligtig.
	Hvis ejendommen beholdes kommer der
desuden en del vedligeholdsudgifter.
3. Regnskab v/ Jørgen Laursen.
Regnskab vedlagt.
Spørgsmål: Ingen
4. Indkomne forslag
Forslag: Salg af ejendommen
	Silkeborgvej 102, Aarhus C
	Jørgen redegjorde for et evt. salg af
ejendommen.
	Tilbud fra ejendomsmæglere og andre:
Thorkild Christensen vurderer til 12,5
mio for 12018 og 2020 15 mio gæld
1,9 mio, Property Advice tilbyder
15.360 mio. Det er uafklaret, om de
nye bestemmelser i lov om boligregulering vedrørende 5 års karenstid
for huslejestigninger omfatter vores
ejendom.
	Vi har kørt med for lave huslejer og
det påvirker prisen på ejendommen
negativt
	Der skal så betales skat af provenuet
ca 2 mio.
	Lejerne har fået tilbudt at købe men
ikke henvendt sig.
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	Fondens formålsparagraf: Yde støtte
til ARF klubber.
	Yde støtte til formålet med ARF multimediers formål dvs. bl.a. Forbundet.
Hvis ARF ikke består kan Fonden
bevillige støtte til diverse lokale formål.
	Spørgsmål: Søren – er det en advokat
der har udfærdiget fondens vedtægter.
Jørgen: Ja
	Aage vil gerne at det bliver et COOP
selskab der overtager ejendommen. Jørgen, Ja men de får det ikke for billigt.
	- Hvis der laves en fond, kan man så
ikke åbne for andre end bestyrelsen.
Jørgen: Kredsbestyrelsen er den første
og løbende bestyrelse og ved kredsens
eventuelle ophør vil derefter være
selvsupplerende.
	Aage takkede Jørgen for arbejdet.
	Afstemning: Salg af ejendommen godkendt med alle stemmer.
5. S ted og dato for næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
	Forslag: ARF Multimedier Skanderborg, lørdag den 20. marts 2021
Referat Lasse Roesen

KREDS 21

SØNDERJYLLAND
Kære medlemmer i kreds 21
Sønderjylland
Først og fremmest ønskes i alle et rigtig
godt nytår.
Sidste år var et år som vi aldrig glemmer.
Coronaen satte sit præg på livet i hele
verden. Vi håber og krydser fingre for at
vaccinen, vil sætte en meget stor dæmper
på dette i løbet af foråret.
Vi er taknemmelig for jeres forståelse og
opbakning omkring aflysningerne af div.
arrangementer sidste år. Så stor ros til jer.
Generalforsamlingen fra 2020 vil
blive afholdt sammen med dette års
generalforsamling som forhåbentligt vil
kunne foregå i foråret. Pga. restriktionerne
kan vi endnu ikke give jer en dato for
hvornår dette bliver afholdt. I hører fra
os når tiden er til det.

Pas på jer selv og hinanden.
Vi glæder os til at ser jer igen i året 2021 :)
Mvh Susanne Galinski :)
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Radio & TV NYT
ARF-Multimedier
Præstevænget 12
2750 Ballerup

Returneres ved varig
adresseændring

NY TV-SERIE OM GRØNLAND OG
DANMARKS FÆLLES HISTORIE
DR har løftet sløret for kommende produktioner i dag 23.
november. Blandt de nye programmer der er på vej er en
programserie om Grønland og Danmarks fælles historie. Vi
skal her ud på en fascinerende opdagelsesrejse i fodsporene
på de vigtige begivenheder og mange af de personligheder,
der har haft betydning for og formet den grønlandsk-danske
historie.
Seerne bliver guidet af skuespillerne og værterne Nukâka
Coster-Waldau og Lars Mikkelsen. De to værter har hvert sit
udgangspunkt – et grønlandsk og et dansk – og de vil sammen være med til at brede denne centrale del af vores fælles
historie helt hjem i stuerne.
Lars og Nukâka skal sammen vække historien til live, så
den taler til flere generationer på en gang i både Grønland
og Danmark. Produktionen afventer at kunne komme i gang
grundet Coronaen, så det er altså noget ud i fremtiden vi får
denne programserie på skærmen.
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