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Forsiden
TV Midtvest er en regional tv-station under TV 2 med
hovedsæde i Holstebro og sender regionale nyheder og
aktualitetsprogrammer i de tidligere Ringkøbing- og
Viborg Amter.
Wikipedia

Teknikudvalget
Har du tekniske spørgsmål,
kan du kontakte:
Ole Nielsen
oen@mailme.dk

Leder

Af Anni Welander
Forbundsformand
Så er vi godt i gang med 2019 ! - og med de
ændringer, som det nye medieforlig bevirker.
Lige nu føres der en intens valgkamp i hele
landet, og indenfor de næste uger skal vi
have valgt nye repræsentanter til både EU
parlamentet og til Folketinget.
Det bliver meget spændende, for hvad sker
der så?
Hvilke partier kan efter valget danne en ny
regering, og hvem bliver vores kulturminister i denne nye, regering ? Hvilke synspunkter har disse nyvalgte personer til alle
de områder, der reguleres af vores nugældende medieforlig ? Bliver der ændret på
det - igen?
Det bliver meget spændende!

HUSK

• At forbundskontoret er lukket i
juli måned.
Der følges med på forbundets
e-mail i perioden – men telefonen
er lukket.
• Afregning af kontingent til
forbundet senest 30. juni
God sommer

SET FRA SIDELINIEN

STORE ÆNDRINGER I MEDIEFORBRUGET

Af Preben Sørensen,
fhv. forbundsformand
Sønderborg
Medie-virkeligheden i Danmark undergår
fortsat en markant, løbende forandring.
De teknologiske muligheder ændres og

udvikles konstant. Branchen forsøger at
udnytte de nye muligheder og håndtere
de udfordringer, de også fører med sig,
og brugerne tager i vidt forskellige grader og tempi de nye (digitale) tilbud til
sig.
Det er konklusionen af Slots- og Kult
ur
styrelsens seneste rapport om ”Medie
branchens omsætning og beskæftigelse”
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Det har ført til en udvikling, hvor der generelt bliver set mindre klassisk flow-tv, lyttet
mindre til traditionel radio, og færre og
færre læser dagbladenes trykte udgaver.
Nogle kunne måske på baggrund heraf tro,
at danskernes medie-brug er faldende. Men
dét er ikke tilfældet. Mediebrugen har derimod flyttet sig.
Den udvikling, vi ser, er således et udtryk
for, at en stor del af befolkningen er omstillingsparat i forhold til at tage nye medier til
sig og tilegne sig nye måder at tilgå medieindhold på.
Danskernes brug af de nye medietilbud er i
vækst: flere lytter til podcast, flere streamer
tv og ser det oftere og oftere on-demand og
ikke efter udbydernes sendeplaner.
Derudover benytter en stadigt stigende andel
af befolkningen sig af dagbladenes digitale
tilbud.
De ældre og de unges forbrug
I forhold til de mere traditionelle medier
som tv, radio og printavis er forskellen på de
yngres og ældres mediebrug på en række
områder blevet større. Denne udvikling
kommer til udtryk ved det gennemgående
mønster, vi ser fra 2016 til 2017: De befolkningsgrupper, der i forvejen bruger særligt
de mere traditionelle medier mest, er også er
dem, der øger (eller fastholder) brugen mest.
Her er der typisk tale om de ældre mediebrugere. Omvendt er det dem, der allerede har
reduceret brugen af de traditionelle betragteligt, der yderligere skærer mest ned – typisk
de yngste mediebrugere.
En stor og stigende andel af de yngre mediebrugere prioriterer således muligheden for at
tilgå nyhederne, tv-serien og radioudsendelsen hvor og når, det passer ind i deres program og dagligdag.
Det er en mediebrug, som særligt de ældre
brugere endnu ikke helt har taget til sig. I
stedet benytter de sig flittigt af de mere tra-
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ditionelle medier med faste udgivelsesfrekvenser og sendetidspunkter som printavisen, radio og tv.
Nye medier-nye måder
Udviklingen er dermed ikke et udtryk for, at
de traditionelle medier ikke anvendes længere. Der er fortsat rigtig mange, der dagligt
bruger de traditionelle medier, men mediebrugerne optager også i stort omfang nye
medier og nye måder at forbruge dem på i
deres repertoire.
Dette kan blandt andet ses ved, at de apparater, de danske husstande har at forbruge
medier på, er skiftet fra at være stationære
og ”enkeltfunktionelle” apparater til at være
bærbare/mobile og multifunktionelle apparater, til at have med på farten, sidde med i
sofaen eller på værelset osv. (smartphone,
tablet).
Andre apparater er fortsat stationære men er
nu også multifunktionelle apparater til
medieforbrug et mere eller mindre fast sted
i hjemmet (smart-tv).
I det hele taget skal udviklingen betragtes
historisk og som et samlet hele. Der er en
lang tradition for, at der er markante og
nogle steder voksende forskelle i befolkningsgruppers mediebrug. Det gælder blandt
andet i forhold til de traditionelle medier
som radio, flow-tv og de trykte printmedier.
Men det gælder også – særligt for de nyere
digitale medier – at befolkningen på nogle
områder får en mere ensartet mediebrug:
Flere og flere ældre streamer programmer
on demand og benytter eksempelvis også
mobilen til mange af dagligdagens gøremål, ligesom
de sociale medier bliver mere og mere
udbredt blandt de
ældste, viser analysen.

SLS
SLS

Samarbejdsforum for danske
lytter- og seerorganisationer

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019

Af Anni Welander
Forbundsformand
Samarbejdsforum for danske lytter- og
seerorganisationer har afholdt sit årlige
repræsentantskabsmøde: mandag den 8.
april 2019 kl. 10 – 15 hos TV2 Midtvest i
Holstebro.
Formanden Kim Borregaard Eriksen (KLF)
aflagde beretning om SLS’ arbejde:
Beretningen satte fokus på medieforliget (et
smalt forlig, forskellige holdninger mellem
medlemmerne af SLS, beskæringen af DR
på 20 %, public service-stationer som kulturinstitutioner, sammenlægning af DR2 og
DRK til ’en kanal, DR’s nye bestyrelse),
fremtidens dialog med DR og TV2 (åbenhed
og et reelt ønske om dialog med SLS, nedlæggelse af dialogfora i DR, ønske om en ny
kontaktform med DR regionalt gennem
regionale dialogmøder arrangeret af SLS),
bestyrelsesmøderne (drøftelse af forholdet
til medierne, udviklingen i hver enkelt organisation, drøftelser af emner som dannelse
og følelsesporno, fokus på det danske sprog
og den danske kultur som sammenhængskraften i vores samfund) og fremtidens
medier (de unge skal opdage public service,
problematisk og ukritisk fokus fra medierne
på at få de unge med skaber ind imellem
problematiske formater, bloggere gives
ukritisk taletid og tåler ikke kritik, bloggere
finansieres af reklame og sponsorater uden
klare regler, DR og TV2 bør være mere kritiske over for de nye meningsdannere og
sætte fokus på f.eks. bloggere).

Den følgende debat omhandlede bl.a.:
Både i programmer for børn og voksne bandes der for meget, hvilket ikke fremmer den
gode dialog mellem mennesker. Der var
enighed om, at vi bør tage dette emne op
igen.
Der var enighed om, at hver enkelt organisation udsender datoerne for DR Direkte
arrangementerne til medlemmerne og der
var enighed om, at public service skal være
et stærkt alternativ til de kommercielle
medier.
Det blev nævnt, at flere politikere ikke har
været særligt vidende om fakta i forbindelse
med sidste års medieforhandlinger, bl.a. om
fordeling af licensen, urimelige krav til FM4
og afstand til KBH, problemer med DAB og
meget andet.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor vi i
SLS ikke har ret til dialog med Radio 24syv,
som vi har med DR og TV2 ? og der var
enighed om, at vi vil stille krav derom, og
om en repræsentation i DR’s bestyrelse og i
andre public service institutioner end DR.
Peter C. Madsen (ARF) aflagde beretning
for arbejdet i Radio- og tv-nævnet. Der kan
læses mere om Nævnets arbejde i dets årsberetning.
Så der er nok at tage fat på for SLS organisationens medlemmer:
ARF: Anni Welander, Peter C. Madsen,
Bent Munksø og Lea Rosfort
EU-modstanderne: Martin Fink,
Sølvig Petersen og Court Østerberg
KLF: Kim Borregaard Eriksen, Bent
Munch, Dan Billeskov og Mikael Arendt
Laursen
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SLS
SLS

Samarbejdsforum for danske
lytter- og seerorganisationer

DIALOGMØDER I 2019
SLS (Samarbejdsforum for danske lytter og
seerorganisationer) har i foråret afholdt dialogmøder med DR og TV 2 – helt som de
har været afholdt de sidste år med deltagelse
af medlemmer fra direktionerne.

Dette billede er fra TV 2 mødet i Odense den
9. maj 2019, indledt af direktør Merete
Eldrup, som efter eget ønske at fratræde og
som senere på året bliver erstattet af direktør
Anne Engdal Stig Christensen

FORBRUGER STOF

ANNE ENGDAL STIG CHRISTENSEN BLIVER NY
ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR TV 2
bestyrelse for tv stationen, der har valgt Eldrups efterfølger.
Anne Engdal Stig Christensen har været
medvirkende til, at TV 2 står så stærkt, som
det er tilfældet i dag, og hun har alle de rette
kvaliteter til at kunne videreudvikle tv stationen.
TV 2’s indholdsdirektør, Anne Engdal
Stig Christensen, bliver ny administrerende direktør for TV 2.
Hun erstatter Merete Eldrup, der fratræder
efter mere end 11 år på posten som administrerende direktør for TV 2. Det er en enig
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Anne er en stærk leder, som kan motivere
og sætte en tydelig strategisk retning. Det
har hun vist i sin nuværende stilling som
indholdsdirektør, og den evne vil TV 2 og
medarbejderne få brug for og glæde af de
kommende år,’ skriver bestyrelsesformand
Jimmy Maymann i en pressemeddelelse om
udnævnelsen.

Anne Engdal Stig Christensen er 50 år og
hun blev ansat på TV 2 i 1994. I perioden
2007-2013 var hun dog ansat hos konkurrenterne SBS (nu Discovery) og DR, men siden
2015 har hun haft stillingen som indholdsdirektør.
Anne tiltræder 1. august og bliver den ottende direktør i TV 2s 30-årige historie.

Hun glæder sig til de nye udfordringer, siger
hun i pressemeddelelsen, og nævner, at TV2
står på toppen af flere års sund og stabil udvikling, men at de også er klar over, at fremtiden kalder på nytænkning og innovation.
Uagtet de ændrede forbrugsvaner skal TV2
bevare den stærke position, så TV 2 stadig
er en uundværlig del af danskernes hverdag,
som deres foretrukne leverandør af dansk
kvalitetsindhold og public service.

FORBRUGER STOF

DR HAR MODERNISERET RADIOAVISEN
Synes du, at Radioavisen ikke lyder helt,
som den plejer? Det er helt rigtigt.
DR – som nu er en mere end 90 år gammel
institution – bliver nemlig moderniseret og
gennemgår de største ændringer i mange år,
skriver DR i en pressemeddelelse.
Iflg. Sandy French, direktør for DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter, vil Radioavisen fremover indeholde ’en sund balance’
mellem det væsentlige og det mere folkelige.

’Vi har historisk altid redigeret Radioavisen
ud fra et stærkt væsentligheds-kriterium. Det
skal vi stadig, men vi må også gerne prioritere historier, der optager befolkningen lige
nu’, siger hun, og så vil DR gerne gøre radioen mere forståelig for flere mennesker og
blive bedre til at forklare komplicerede sager
bedre. ’Det vil nogen måske opleve som en
forfladigelse, men det betyder, at folk bedre
kan forstå verden, når vi taler det sprog, som
lytterne selv taler. Det skal være mere mundret, end det har været’, siger Sandy French.

FORBRUGER STOF

LANDSMØDE 2019 I KOLDING
Afholdes lørdag den 28. september kl. 10.30
i Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding.
Alle medlemmer er velkomne. Du skal tilmelde dig via din klub eller kreds.
Det er klubber og kredse, der selv afgør,
hvor mange gæster de vil tilmelde årsmødet.
Din klub skal have indbetalt kontingent til
forbundet senest den 30. juni 2019 for at
kunne deltage.

Kredse med indtil 500 betalende medlemmer kan sende 3 delegerede. Efterfølgende
for hver påbegyndt 500 medlemmer kan der
deltage 1 delegeret.
Frist for tilmelding:
af delegerede er senest den 15. august 2019
og af gæster senest den 10. september 2019.
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FORBRUGER STOF

LANDSMØDE

Af Lea
Næstformand
Et andet sted i dette blad er der en indbydelse til Landsmøde den 28. september 2019
i Kolding.

Hvad er nu det og hvad er forskellen
på årsmøde og landsmøde?
På Årsmødet i 2017 blev det vedtaget, at vi
fra at mødes hvert år til årsmøde nu skulle
mødes hvert andet år, og derfor blev mødet
omdøbt til Landsmøde.
Historien er, at det er en meget stor opgave
at forberede og afholde årsmøde hvert år,
og da vi ikke har økonomi til administrativ
hjælp på forbundskontoret, skal alle opgaver
løses af bestyrelsen og anden frivillig hjælp,
og økonomien i klubber og kredse var også
udfordret med rejseomkostninger og årsmødegebyr, så alle argumenter talte for, at det
var en rigtig god og rigtig beslutning på årsmødet i 2017.
Landsmødet er forbundets højeste myndighed og afholdes i ulige år, den sidste
lørdag i september.
I lige år afholdes Temamøder - første gang
i 2020.
Ved Landsmødet i år den 28. september 2019
vil der være nogle valg, som er et resultat af
de overgangsordninger, vi besluttede i 2017.

Ekstraordinært skal der vælges en Formand for 2 år.
Fordi vi ikke kunne finde en, der ville/ kunne stille op som formand, så hjalp Anni os
ved at tage et år mere og tak for det.
Næstformand skal vælges for 4 år og
Kasserer også for 4 år.
Sekretæren er på valg i 2021.
Så er der diverse valg af revisorer og bestyrelsessuppleanter,
Så den store forskel er, at alle valg vil
være for 4 år.
På Landsmødet er alle medlemmer velkommen og har taleret.
Kredse med indtil 500 betalende medlemmer har 3 delegerede.
For hver påbegyndt 500 betalende medlemmer derudover kan der vælges endnu 1 delegeret.
Gæster har ikke stemmeret.
ARF-Multimediers bestyrelse deltager
som fuldt stemmeberettigede på Landsmødet.
Vi håber, at mange medlemmer vil finde
vej til Kolding den 28. september 2019.
Du kan tilmelde dig via din klub eller
kreds.
Landsmødet er meget vigtigt for vores organisation. Det er her, vi beslutter retningen
for vores organisation.
Jeg ønsker dig og din familie en rigtig god
sommer.
På gensyn til Landsmødet.
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FORBRUGER STOF

DR’S PROGRAM FOR ’DR DIREKTE’
– MØDER I 2019:
DR’s regionale dialogfora lukkede som bekendt ved årsskiftet. I stedet oplyste DR, at
de ønskede at afløse foraene med ’DR DIREKTE’, hvor bl.a. deres direktører rejser
rundt i landet, for at have en direkte dialog
med lyttere, seere og brugere på en række
møder for at høre, hvilke forventninger og
holdninger vi har til dem – og de vil gerne
fortælle, hvad de har til os.

DR SYD den 10. oktober 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør
Henrik Bo Nielsen og DR’s nyhedsdirektør
Sandy French.

Det er gratis at deltage i DR Direkte-arrangementerne, men tilmelding er nødvendig på
grund af pladsbegrænsning. Tilmeld dig ’DR
Direkte’ på: dr.dk/direkte

DR Østjylland den 14. november 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør
Henrik Bo Nielsen og mediedirektør Henriette Marienlund.

Herunder finder du de forskellige datoer og
steder:

DR Trekanten den 21. november 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør
Maria Rørbye Rønn og DR’s nyhedsdirektør
Sandy French.

Den 3. april 2019 blev første møde afholdt
på Flådestation Korsør.

DR Bornholm den 30. oktober 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør
Maria Rørbye Rønn og mediedirektør Henriette Marienlund.

Næste møde holdes hos:
DR Fyn den 24. juni 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør
Maria Rørbye Rønn.
DR’s nyhedsdirektør Sandy French og vært
på TV Avisen Klaus Bundgaard.
DR Nordjylland den 19. september 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør
Henrik Bo Nielsen og DR’s mediedirektør
Henriette Marienlund.
DR Midt og Vest den 25. september 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør
Maria Rørbye Rønn og mediedirektør Henriette Marienlund.
DR København den 2. oktober 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør
Henrik Bo Nielsen og DR’s nyhedsdirektør
Sandy French.
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FORBRUGER STOF

HVEM BLIVER KULTURMINISTER
EFTER FORÅRETS VALG?
I hendes tid som kulturminister har hun fået
gennemført, at DR og den danske mediestøtte er blevet beskåret. DR med ca. 20 %
over nogle år og i alt med den samlede mediestøtte ca. en halv mia. kroner.

Vi har haft Mette Bock (LA) som kulturminister i ca. 2 ½ år, men nu er hun opstillet
og fører valgkamp for Liberal Alliance til en
repræsentation for partiet i EU-parlamentet.

Flere mediefolk og forskere mener, at det er
aftalen med Dansk Folkeparti om det nugældende medieforlig, som Mette Bock vil blive husket for efter tiden i regeringen. Flere
store mærkesager for hende er ikke blevet til
noget – f.eks. privatiseringen af TV2 og en
reform af museumsstøtten.

FORBRUGER STOF

LAVER POLITIKERNE EN NY
MEDIEAFTALE EFTER VALGET?
som skal spares fra 2021 – 2023, skal altså
ikke gennemføres, hvis de 2 partier kan bestemme. Socialdemokratiet er også åbne for
at gennemføre en ændring her ved et kommende regeringsskifte.

Vi skal til folketingsvalg den 5. juni 2019 og
hvis sammensætningen af regeringen ændres, således at partierne i den røde blok kan
samle et flertal, har de tilkendegivet, at de
er klar til at forhandle en ny medieaftale til
afløsning af den aftale, der trådte i kraft 1.
januar.
De Radikale og SF har tilkendegivet, at de
vil have stoppet de besparelser i DR, som
Dansk Folkeparti og regeringen blev enige
om for knap et år siden. Der er allerede
sparet 420 mio. kr. i DR, men de 250 mio.,
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Også områder f.eks. i udbuddet af Radio 24/
syvs plads på FM-båndet og FM4, vil flere
partier have ændret. F.eks. vil både Enhedslisten og Alternativet have slettet det geografiske krav om, at hovedparten af redaktionen
skal placeres mindst 110 km fra København.
S, SF og Radikale mener dog ikke, at det er
en god løsning at ændre radioaftalerne, men
både S og SF vil have fjernet mulighederne
for reklamer på den kommende ’DAB-taleradio’.
S er ’ikke afvisende’ over for indgåelse af en
radioaftale, men de kritiserer forløbet af den
nugældende.

FORBRUGER STOF

KLAGER OVER TV2’S DÆKNING AF:
TRAFIKTÆLLING I MARIAGER

Af Lars Bennike,
seernes redaktør ved
TV 2 DANMARK A/S.
Det var ingen aprilsnar, da TV 2 Nyhederne 1.
april redegjorde for de trafikale forhold i Mariagers indre by. En nøje optælling, dokumenteret med fast kamera, viste, at der i løbet af
12 timer passerede i alt fire lastbiler samt en
skolebus over den lille bys brostensbelagte torv.

Baggrunden for TV 2s indslag var regeringens
og Dansk Folkepartis store trafikplan i marts,
hvor det som led i det samlede forlig mellem
de fire partier blev vedtaget at aflaste trafikken
omkring Mariager med en omfartsvej til 377
millioner kroner.
Aftalen var en politisk fjer i hatten for Dansk
Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen,
som selv bor i byen, hvor han sammen med
hustruen Pia Adelsteen, der også er valgt for
Dansk Folkeparti, driver restaurant A’Porta,
som ligger på Teglgade i byens centrum. Kim
Christiansen er ikke selv opstillet i Mariager,
men valgt i Østjyllands Storkreds.
På pressemødet 13. marts var det en tilfreds
Kim Christiansen, som præsenterede aftalen
vedrørende hjembyen:
”I Mariager har man en by i dag, hvor der kører
en meget tung trafik ned igennem nogle bro-

stensbelagte gader til stor gene for beboere og
huse, og det får vi løst her. Vi får meget mere
fremkommelighed ved at køre uden om det
med en ny omfartsvej”, lød ordene.
Allerede dagen efter opstod der dog polemik
om aftalen, da trafikforsker Harry Lahrmann i
21.30 Nyhederne på TV 2 udtalte, at der ikke
var behov for omfartsvejen.
”Rapporten fra Vejdirektoratet i 2013 viste
klart, at der hverken var trafiksikkerhedsmæssigt eller kapacitetsmæssigt behov for vejen”,
lød ordene fra lektoren i trafikforskning.
Han blev bakket op af Anni Andersen, formanden for Mariagers handelsstandsforening, som
frygter færre kunder i tilfælde af en omfartsvej,
mens SF’s Karsten Hønge til gengæld mente,
at der var tale om en valggave til Dansk Folkeparti.
Efter et par ugers hidsig debat om sagen valgte
TV 2 Nyhederne derfor at tage Kim Christiansen på ordet og ”teste den tunge trafik på torvet
på en almindelig hverdag”, som det hed i indslaget i 19-udsendelsen 1. april.
Som nævnt i indledningen var der ikke ligefrem
lange køer over de brostensbelagte gader, mens
TV 2s hold var på besøg.
Debatten fortsatte på sociale medier, hvor Kim
Christiansen 2. april valgte at give den gas og
gå i kødet på kritikerne af trafikforliget:
”Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind
i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i
jeres røvkedelige liv... Den omfartsvej bliver en
kæmpe gevinst for Mariager, men selvfølgelig
ikke for alle SoMe-tosser, der bare skal af med
deres frustrationer over ikke at have drevet det
til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til
alle”, hed det i Kim Christiansens opslag på
debattøren Anna Thygesens side på Facebook.
Dagen efter tog sagen en ny drejning, da Dansk
Folkeparti valgte at trækket stikket og droppe
den otte kilometer lange omfartsvej og i stedet
lægge op til en væsentligt kortere og langt billigere vej til 60-80 millioner kroner. Med Kri-
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stian Thulesen Dahls ord havde Dansk Folkeparti ”ikke ramt skiven helt rent”.
Kritik fra seere
Dansk Folkepartis politiske kovending førte til
flere henvendelser fra seere, som var utilfredse
med TV 2s dækning.
”Hvor er det dog beskæmmende at høre nyheder på TV 2 her til aften. Omfartsvejen ved Mariager neddrosles, og her er det eneste budskab
oplæser vil have frem: Det er TV 2 der skal have
æren for det og DF skal nedgøres!!!!”, skrev en
seer 3. april, som tilføjede, at han hverken var
”DF fan eller for omfartsvejen”.
En anden seer kritiserede den følgende dag TV
2s hold for at have talt trafikken det forkerte
sted:
”Hvorvidt Mariager skal have en omfartsvej eller ej, vil jeg ikke tage stilling til. Ej heller kender jeg til nødvendigheden af sådan en vej. Men
jeg har med undren set jeres videoer af trafik
på Torvet i Mariager”, skrev den pågældende,
som tilføjede:
”Jeg har selv kørt igennem Mariager en del
gange og ved, at man ikke kører ind over Torvet for at komme igennem byen. Man kører ad
Randersvej og Fjordgade”, skrev seeren, som
tilføjede, at han ”håber, at det er en fejl fra TV
2s side, vi her er vidne til og ikke en manipulation”.
Endnu en seer indledte 5. april sin klage med at
konstatere, at det efter hans opfattelse ”er helt
fint at den latterlige omfartsvej i Mariager nu
er reduceret, den burde droppes helt, da den er
overflødig”.
”Man får dog en lidt dårlig smag i munden,
når man ser at TV 2s indlæg i debatten er at
overvåge trafikken på Mariager torv, som ingen
relevans har for sagen”, skrev han og tilføjede:
”Al gennemgående trafik kører af rute 555
Fjordgade, og slet ikke over det gamle torv med
brostenene, hvorfor trafikmængden her er totalt
irrelevant. Et forhold som næppe kan være
gået nogen forbi i forbindelse med opstilling af
overvågningskameraet, større er Mariager centrum – inklusive Fjordgade – ikke”.
”Uanset hvad der i øvrigt er serveret af usaglige
udsagn i denne debat, kunne man jo godt ønske
sig at TV 2 holdt sig for god til at servere et
sådant indlæg”, lød hans afsluttende salut.
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Endnu en seer – Per Edgar Jørgensen, der
er formand for Lokalrådet for Hem, Sem og
Skrødstrup - skrev samme formiddag, at han
efter at have set morgen tv samt de kritiske indlæg i ’Natholdet’ fandt, at det var ”på tide, at
der kommer positive indlæg om den omdiskuterede omfartsvej”.
”Omfartsvejen er ikke Kim Christiansens idé.
Jeg bor syd for Mariager, hvor infrastrukturen
består af små smalle ensporede veje som belastes af tung trafik, på grund af en manglende
omfartsvej”.
Han oplyste, at lokalrådet gennemførte ”en underskriftsindsamling i 2013-14 hvor ca. 90%
af de forespurgte skrev under på ønsket om en
omfartsvej”.
”Vi spurgte også de handlende i Mariager, og
jeg har 6 underskrifter fra butikker, der har til
huse omkring Torvet og i den belastede Fuglsangsgade. Jeg er træt af, at en negativ blomsterhandler i Mariager er den eneste, I snakker
med. Der er mange beboere syd for Mariager,
der ønsker en omfartsvej. De burde også indgå i
debatten”, skrev Per Edgar Jørgensen i sin mail.
Tog Kim Christiansen på ordet
I TV 2 Nyhedernes chefredaktion er holdningen, at man med indslaget har taget Kim Christiansen på ordet, eftersom det er Dansk Folkepartis trafikordfører, som ene af alle har valgt at
fokusere på de påståede trafikproblemer på de
”brostensbelagte” gader i Mariagers centrum.
Kim Christiansen har ikke selv klaget over indslaget eller det lange båndede interview med
Nyhedernes medarbejder, hvor han også havde
god mulighed for at gøre indsigelse mod den
valgte vinkel. I Nyhedernes chefredaktion mener man derfor ikke, at der er noget at beklage.
Som led i klagebehandlingen har jeg gennemgået indslaget i Nyhederne 1. april, lige som jeg
har tjekket grundlaget for regeringens og Dansk
Folkepartis trafikplan samt Kim Christiansens
udtalelser om de særlige problemer i Mariager.
På den baggrund kan jeg konstatere, at det
fremgik af Nyhedernes indslag, at de små gader i Mariagers idylliske centrum ikke er byens
vigtigste gennemfartsvej.
”I dag går der en større landevej gennem Mariager - mens de små brostens-belagte gader
ligger i området her - inde ved torvet”, hed det

i indslaget, hvor sekvensen på billedsiden var
understøttet af en grafisk fremstilling af trafikforholdene.
Det fremgik også af studieværtens nedlæg til
indslaget, at ”Vejdirektoratet slog i 2013 fast i
en rapport, at der på den nuværende vej igennem Mariager hverken var problemer med trafiksikkerhed eller kapacitet”.
Jeg kan endvidere konstatere, at Kim Christiansen ikke kun på pressemødet, men blandt
andet også i et indslag på TV 2 Nord 25. marts
2019 særligt har påpeget trafikproblemer i det
centrale Mariager som led i debatten om trafikforliget.
I indslaget på TV 2 Nord blev Kim Christiansen interviewet sammen med sin kollega Peder
Hvelplund fra Enhedslisten. Indslaget startede
på havnen med rute 555/Fjordgade som baggrund, men senere gik de to politikere rundt i
byens midte, hvor Kim Christiansen foran frisøren på Torvet sagde:
”De her små idylliske gader, som ser lidt tomme ud lige nu, er jo spækket med mennesker
om sommeren. Og der er vi mange, der synes,
at det udgør et sikkerhedsmæssigt problem, at
vi har den tunge trafik her ind igennem.”
I Jyllands-Posten blev han endvidere 14. marts
citeret for, at ”husene slår revner, fordi der kører tung trafik igennem byen”.
Og i et interview med Radio 24syv satte Kim
Christiansen yderligere turbo på sagen ved at
tale om ”tagrender, der bliver kørt af husene”
og ”blomsterkrukker, der bliver kørt over af
store lastbiler”.
Man kan derfor godt argumentere for, at Kim
Christiansen selv har sat fokus på trafikken
særligt i midtbyen i forbindelse med planerne
om en omfartsvej til 377 millioner kroner.
Djævelen i detaljen
Som sædvanlig ligger djævelen dog også i detaljen, og efter min opfattelse ville det have
klædt TV 2 Nyhedernes indslag, hvis man
konkret havde oplyst, at der ifølge Vejdirektoratets rapport dagligt kører omkring 550 lastbiler igennem Mariager. I alt passerer omkring
5.000 køretøjer hvert døgn gennem Mariager
ad rute 555/Fjordgade, og heraf anslår Vejdirektoratet altså, at 11 procent er lastbiler.
Om det er få eller mange i en by med 2.500

indbyggere, må andre vurdere, men Kim Christiansen har formentlig ret, når han som led i
debatten også har påpeget, at en del forældre
vælger at følge deres børn over rute 555/Fjordgade på grund af den tunge trafik ved skolen.
Det fremgår dog samtidig af Vejdirektoratets
rapport fra 2013, at ”det lokale erhvervsliv
fremfører, at en omfartsvej syd om Mariager
ikke vil have betydning for erhvervslivets udvikling eller transporter”.
Direktoratets konklusion var derfor også på
den baggrund, at der ikke var sagligt belæg for
en omfartsvej.
Selv om jeg ikke er enig i et og alt med de seere, som har klaget over indslaget 1. april, er det
min holdning, at TV 2 Nyhederne som led i en
nuanceret dækning af sagen burde have tilføjet
de konkrete oplysninger om Vejdirektoratets
trafiktællinger.
Der er trods alt forskel på fire lastbiler og en
skolebus på Torvet – og så de 550 lastbiler
på den nærliggende rute 555/Fjordgade, som
ifølge Vejdirektoratet hvert døgn kører gennem
den lille jyske by.
Man kunne ved samme lejlighed have fremhævet, at regeringen og Dansk Folkeparti i trafikplanen især henviser til trafikken på rute 555/
Fjordgade, lige som en omfartsvej vil forbedre
vejadgangen til den østlige del af Mariager.
Journalistik og redigering handler om at vælge.
Det gælder ikke kun i spørgsmål om vinkel,
men også om hvilke oplysninger der skal med,
og hvilke der skal vælges fra.
Set udefra er der tale om en polemisk affære,
hvor politikere og eksperter har talt om ”bestikkelsesforlig” og manglende sagligt grundlag.
Samlet er min konklusion derfor, at det især er
Kim Christiansen, som selv har bidraget til forvirringen med sine gentagne udtalelser om brostensbelagte gader og ødelagte tagrender, og
der er derfor først og fremmest tale om politiske skadesomkostninger for Dansk Folkeparti.
Oplysningerne om, at der hvert døgn kører over
500 lastbiler på Fjordgade/rute 555 ville have
givet TV 2s seere bedre mulighed for selv at
tage nuanceret stilling til en politisk højspændt
sag. Det er dog – efter min vurdering - stadig et
mindre element i den store sag om en politisk
beslutning til 377 millioner kroner.
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KREDS 1

AVEDØRE OG OMEGN
På Avedøre/Hvidovre/Roskildes generalforsamling den 9. april 2019
er der indgået fusion med Gladsaxe/Gentofte klubben.
Gladsaxe ønskede fusion på grund af faldende medlemstal
og svært ved at stifte bestyrelse.
Vi ændrede samtidig vores klubnavn og hedder fremover
ARF Multimedier Avedøre og omegn.
Samtidig har vi fået ny kasserer, da Kaj Kondrup Jensen ikke ønskede genvalg.
Ny kasserer er Ingvar Lorentzen: E-mail: ingvar2635@gmail.com
Med venlig hilsen
Jonna Nielsen

KREDS 2

HUNDESTED / NØ-SJÆLLAND / FREDERIKSVÆRK
ARF-klubben i Hundested har skiftet formand. Nyvalgt blev Githa Petersen.
ARF-klubben i NØ-Sjælland deltager i ’Kulturnatten’
ved Gadekæret i Helsinge den 7. juni.
Kom og besøg os !
ARF-klubben i Frederiksværk har nu valgt en ny bestyrelse
på generalforsamlingen den 13. april.
Siden kasserer Hanne Ulvedal Jensens død i efteråret har klubarrangementerne
holdt pause, men nu er Jan Bønk Andersen valgt som formand
og klubaktiviteterne genoptages.
Æret være Hannes minde.
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KREDS 5

SLAGELSE
Der er afholdt kredsrepræsentantskabsmøde i kreds 5.
Formand: Irene Finne-Jakobsen, Slagelse. Næstformand: Helge Larsen, Ringsted.
Kasserer: Ole Johansen, Skælskør

Aktiviteter for Slagelse-Klubben 2019

Tirsdag d. 21/5-2019 kl. 19.00 Sommerbanko. Husk en gave til ca. 25 kr.
Lørdag d. 17/8-2019 Skovtur. Vi mødes ved Busterminalen kl. 12.00,
derefter sætter vi kursen mod TV2, hvor vi får en stor rundvisning.
Kaffen drikkes hos Gislev Rejser i Ringe.
Vi slutter af med aftensmad på Majorgården.
Pris for medlemmer 450,00 Kr. Pris for ikke medlemmer 550,00 kr.
Tilmelding senest 21/7-2019 til
Formand Irene Finne-Jakobsen 5826 6014/2945 8814 irenefinne@hotmail.com
eller
Næstformand Kurt Broholm 5852 6389
Tirsdag d. 8/10-2019 kl. 19.00. Fotograf Daniel Schultz Madsen vil vise nogle af sine
filmoptagelser, og fortælle om sine oplevelser ude i den store verden.
Tirsdag d. 3/12-2019 Juleafslutning med et bankospil, hvor klubben
sponsorerer præmierne.

Mindeord om Kai Madsen.
Det er med sorg at skulle meddele, at en af Arf-Multimedies meget aktive og
engagerede medlem Kai Madsen, Korsør er afgået ved døden.
Kai var i mange år formand for Korsør-klubben, hvor han formåede at holde på
medlemmerne, bl.a ved Bankospil i Tårnborg. Han arrangerede ture til filmoptagelser
i TV, hvor medlemmerne var publikum, og der var altid en busfuld afsted.
Indtil for to år siden var han kredsformand for kreds 5, men så måtte han stoppe
på grund af helbredet. Kai var valgt ind i bestyrelsen i vores forsikringsselskab
”Billedrøret”, hvor han altid havde sin mening om punkterne på dagsordenen.
Kai sad i repræsentantskabet i TV Øst lige fra stationen startede og i en periode
var han næstformand. Lige fra starten, da Støtteforeningen for TVøst opstod, har
Kai været et aktivt bestyrelsesmedlem/kasserer.
Kai var aldrig bange for at sige sin mening, og han sagde den altid med store ord.
Ære være Kai Madsens minde.
Kredsformand Irene Finne-Jakobsen
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KREDS 11

ARF - MULTIMEDIER
FOR ASSENS OG OMEGN
PRESSEMEDDELELSE
Atter stor tilslutning til Radio- og fjernsynsklubbens årlige generalforsamling
ARF – Multimedier for Assens og Omegn – kaldet Radio- og fjernsynsklubben – kunne
atter notere sig for en stor medlemstilslutning til den 92. årlige ordinære generalforsamling, der fandt sted den 27. marts 2019 i selskabslokalerne i Assens Bowling Center
under kyndig ledelse af aftenens dirigent Ole Thøgersen, Assens.
Formanden Allan Mogensen kunne med stor glæde byde 93 medlemmer velkommen,
herunder 1 af klubbens 3 æresmedlemmer - Thorkild Hansen, Assens.
Formanden kunne glæde sig over, at der atter kunne berettes om et meget aktivt og
spændende år med en stor medlemsopbakning til klubbens aktiviteter, herunder
-

Forårsrejsen til Holland i april-maj 2018
Udflugt til Dyrehavsbakken/Cirkusrevyen i juni 2018
Heldagsudflugt til ”Sommersang i Mariehaven” i juli 2018 samt
Studietur til TV2 Fyn i november 2018

Herudover var klubben repræsenteret med en stand på Østergade i Assens i forbindelse
med Træskibsbesøget ”Asens for fulde sejl – Historien er Overalt” i juli 2018
Endelig kunne formanden berette om planlagte aktiviteter i 2019, herunder
- 6 – dages ferierejse til Cochem/Mosel i Tyskland i juni 2019 (Udsolgt)
-	Udflugt til Dyrehavsbakken/Cirkusrevyen med besøg i Ringsted Kirke i juli 2019
(Udsolgt)
- Heldagsudflugt til Skanderborg Slotskirke og Moesgård Museum i oktober 2019
Medlemstal
Klubbens medlemstal er på 235 og er dermed fortsat Danmarks største Radio- og fjernsynsklub og eneste klub på Fyn, tilsluttet Radio- og fjernsynsforbundet i Danmark.
Valg
Der var genvalg til kassereren Bent Clausen, Assens og bestyrelsesmedlemmerne
Flemming Rasmussen, Melby og Lene Kastrup, Torø Huse.
Der var samtidig genvalg til bestyrelsessuppleanten Poul Lebæk, Haarby.
Endelig var der genvalg til bilagskontrollant Jørgen Møller Sørensen, Assens og nyvalg
til bilagskontrollantsuppleant Tove Radza, Ebbrup.

16

Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Allan Mogensen, Assens
John Nielsen, Turup
Bent Clausen, Assens
Flemming Rasmussen, Melby
Lene Kastrup, Torøhuse

Årlig ordinær generalforsamling i TV – Forsikringen for Assens og Omegn
Efter generalforsamlingen deltog klubbens medlemmer i generalforsamlingen i den
i 2018 nystiftede TV – Forsikring for Assens og Omegn,
Bestyrelsen i TV – Forsikringen for Assens og Omegn er identisk med Radio- og
fjernsynsklubbens bestyrelse.
Forsikringsområdet er således nu udskilt fra Radio- og fjernsynsklubbens virkeområde.
Assens, den 28. marts 2019.
Bent Clausen
Kontaktperson til pressen

KREDS 12

HJØRRING
Vi har siden sidst afholdt den årlige generalforsamling,
hvor alle i bestyrelsen blev genvalgt.
Der var mødt 123 medlemmer op til en hyggelig eftermiddag,
som efter generalforsamlingen bød på et lille bankospil og en bid brød.
Vores årlige fastelavnsfest i Bingohallen var også en succes.
84 børn og 110 voksne havde en dejlig dag. Vi prøver igen til næste år.
Bestyrelsen
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KREDS 15

ARF MIDT - VEST
•	På ARF Midt-Vest´s ordinære generalforsamling, d. 23. marts 2019 på Videbæk Ny Skole,
hvor 31 medlemmer var mødt op, tog vi afsked
med klubformanden, Ole N. Olesen, idet Ole
ville have et ” bestyrelsesfrit ” år.
I den anledning blev der taget et billede af Ole
foran hovedindgangen til skolen. Her beundrer
Ole kreds 15´s flaggave fra Forbundet.
( foto : Bent Munksø )

•	Ved klubrevisionen i ARF Midt-Vest, d. 12.
februar 2019, hos klubkasserer Bent Munksø,
blev der udtrukket 3 vingave-vindere for rettidig kontingentindbetaling.
	På billedet er det Niels Teglborg - Holstebro,
der modtager de 2 fl. rødvin af klubbens
nye formand, Bjarne Jensen.
( foto : Bent Munksø )

•	På næste billede er det Peter Johannsen Ringkøbing, der ligeledes modtager de 2 fl.
rødvin af Bjarne Jensen.
( foto : Bent Munksø )

•	På sidste billede er det Knud Evald Nielsen
( Valle ) - Skjern, der modtager de 2 fl. rødvin
af klubkasserens hustru, Anna Marie Munksø.
( foto : Bent Munksø )

På klubbens vegne siger vi Tillykke.
Sekretær H.C. Riis
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KREDS 21

SØNDERJYLLAND
Kære medlemmer i kreds 21 Sønderjylland
Der blev afholdt generalforsamling på Skovby kro d. 27.04-19. Formanden gennemgik
sin årsberetning. Ligeledes blev regnskabet gennemgået og godkendt.
Formanden fortalte omkring sommer-udflugten 2019. Jeg ved, at jeg lovede at skrive
detaljerne omkring turen i denne udgave af ARF nyt. Dette kan jeg ikke overholde,
da jeg stadig mangler tilbagemeldingen / tilbuddet fra turist-selskabet.
Turen, jeg har bedt om tilbud på, hedder: ”De fem øer”. Disse ligger i det sydfynske ø-hav.
Jeg har fremsendt den 31.08-2019 som ønskedato for udflugten. Tilbuddet skal også indeholde morgenkaffe, 2 retters middag samt eftermiddagskaffe på hjemturen. :)
Når jeg får tilbagemeldingen, vil I få besked om priser, samt afgange/opsamlinger
diverse steder. Om det vil forgå elektronisk eller telefonisk, vides ikke endnu.
Hvis I allerede nu kan sige, at I vil med på udflugten, så skal tilmeldingen ske til:
Mogens Galinski på tlf. 2032 3557 eller på mail: Mogensgalinski@gmail.com
Jeg håber på jeres forståelse og håber på en bred opbakning til dette års sommerudflugt.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer med forhåbentligt mange solskinsdage.
Mvh.
Susanne Galinski :)

VIGTIGE DATOER:
RADIO OG TV NYT

Deadline for indhold til bladet:		
Blad 3
5. okt. 2019

MØDER 2019

Af hensyn til kredse og klubbers tilrettelæggelse kan følgende datoer oplyses:
HB-møde 10. aug. 2019
Kolding
Landsmøde 28. sept. 2019 Kolding
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Radio & TV NYT
ARF-Multimedier
Præstevænget 12
Postboks 8
2750 Ballerup

Returneres ved varig
adresseændring

Hvad betyder →
Podcast?
En podcast er et lydoptagelse, du kan høre, når du vil.
Mange omtaler podcasting som radio on-demand – altså
radio, når det passer dig. ... Du kan lytte til podcasts på din
mobil, iPad eller computer.
Streaming?
Ordet streaming kommer fra det engelske ord ’stream’, altså
en ’strøm af noget’. Når man taler om streaming som et
digitalt fænomen, er streaming, når man downloader en fil
fra internettet og samtidig ser/lytter til filen. Man kan for
eksempel streame serier og film. Man kan også streame
musik.
On-demand?
On-demand er et udtryk for noget, der kan streames eller
høres uden, at man behøver at være på internettet samtidig.
Det kan for eksempel være en film eller en podcast, man har
downloadet. På streamingtjenester kan man blandt andet
downloade film og tv-serier for så at se eller høre dem, for
eksempel, hvis man er ude at flyve eller, når man kører lange
ture i bil.
Flow TV?
Flow TV er TV-programmer, der udsendes i bestemt rækkefølge og på bestemte tidspunkter, der er fastlagt af tv-stationen
Download?
Download (også at hente) er at overføre en eller flere filer
via et datanet fra én maskine, fx en server eller en anden,
fjern maskine, til den lokale maskine.
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Kommende

RADIO & TV NYT
DEADLINE:
5. oktober 2019
UDKOMMER:
primo november 2019

