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TAK FOR TILLIDEN

Af Lea Rosfort
formand

Det var dejligt at være samlet igen til
landsmødet, tak for en god dag. Hvor alle,
der ønskede det, kunne komme til orde.
Jeg takker for valget som formand og tak
for tilliden til mig, og jeg glæder mig til
det fremtidige arbejde. Se artiklerne fra
Landsmøde længere inde i bladet.
Foreningslivet i Danmark har en stor
opgave foran sig med at få alt i gang igen
efter lang nedlukning. Vi håber alle, at
det må lykkes for os, for Danmark er et
foreningsland, og vi ved alle, at det er
fællesskabet, der har udviklet demokratiet
og styrket vores velfærd. Men for at have
et godt foreningsliv og nogle gode fællesskaber kræver det, at dem, vi vælger
til at styre vores land, skal have en god
relation til os uden for Christiansborg.
Derfor var jeg vred og skuffet over, at folketingets største parti, socialdemokratiet,
ikke var repræsenteret ved den mediekonference, der var på Christiansborg den
27. september 2021. Det er ærgerligt at
overlade mediedebatten til den borgerlige
fløj., især da emnet var public service og
armslængdeprincippet.

Vi skal fastholde den gode dialog, vi
har med public service-radio og tv-stationerne, og det er vigtigt, vi ude i det
regionale TV-landskab får valgt nogle
aktive medlemmer af de regionale tvstationers repræsentantskaber.
I 2022 skal vi have 2 tema møder, og her
håber vi på, at I vil være med til at skabe
nogle inspirerede dage. Emner, datoer
og steder bliver meldt ud så hurtigt som
muligt.
Lad os i fællesskab gøre 2022 til et aktivt
og lærerigt år for os alle, deltag i jeres
klub og kreds arbejde, der er brug for jer.

“

Ingen kan alt
Alle kan noget
Sammen kan vi det hele.

Nu håber vi bare på at medie forhandlinger går i gang.
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”VI SKAL VÆRE ALMINDELIGE
MENNESKERS STEMME”
bistand og fælles overenskomstforhold. Der
er fornyet interesse hos TV 2 centralt for
de regionale stationers indslag, som også
styrkes med ansættelse af flere journalister.

Ved Landsmødet havde vi, TV Syd direktør Betina Bendix til at komme med et
oplæg om de regionale tv stationer.
”VI SKAL VÆRE ALMINDELIGE
MENNESKERS STEMME”
TV SYD-direktør om udviklingen for de
regionale tv-kanaler.
-TV 2-regionerne ønsker fortsat
at være selvstændige. Her er der
plads til at eksperimentere, med
kort afstand fra tanke til handling,
og det er vigtigt at vi bor i de
områder, hvor vi sender fra. Vi
skal være almindelige menneskers
stemme med bl.a. flere talkshows,
fremhævede direktøren for TV
SYD, Bettina Bendix, som gæstetaler ved forbundets landsmøde.
Hun fremhævede det gode samarbejde med de andre regioner om
bl.a. fælles hjemmeside, juridisk
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- Vi må se i øjnene at forbruget flytter fra
almindelig flow TV til de digitale medier
med bl.a. stort forbrug af streaming-tjenester. På sigt får vi også plads på TV2 Play,
som har 800.000 abonnenter. Fjenden er
de store internationale techgiganter både
indholdsmæssigt og økonomisk, som der
må gøres en fælles indsats imod bl.a. ved
kommende medieforlig.
-Vi er i gang med store investeringer i ny
teknik med bl.a. etablering af flere fælles
systemer, så den nye kulturminister skal
skynde sig og sikre os flere midler til den
fremtidige virksomhed, sluttede Bettina
Bendix sit indlæg.

SER FREM TIL MEDIEFORHANDLINGERNE
Skrevet af Preben Sørensen

Uddrag af formandsberetning
ved landsmødet:
- Det er længe siden, vi har været
samlet, så det er dejligt at se jer i dag.
Det har været en mærkelig tid, og det
kan mærkes i organisationen. Nogle af
vores klubber har tabt medlemmer, og
flere klubber har i 2021 lukket ned. Det
er altid sørgeligt, når det sker. Der er
altid en fra forbundsledelsen til stede,
når en klub lukker ned. Det er aldrig et
nemt møde, sagde forbundsformand Lea
Rosfort i sin mundtlige beretning ved
forbundets landsmøde i Kolding den 25.
september.
- På sidste hovedbestyrelsesmøde aftalte
vi, at vi vil have nogle møder digitalt, for
at kredsene kunne få mere indflydelse på
det daglige arbejde i forbundet. Disse
møder skal ikke erstatte de fysiske HB
møder, men være et supplement.
Formanden takkede for en fin gave fra
kreds 17, som skulle benyttes til arbejde
for større synlighed. Det kunne bl.a. være
en lille video på vores hjemmeside og på
Facebook- siden om vores virksomhed,
men da samfundet først nu er tilbage ved
normalen, blev det udskudt, men man
går i gang med arbejdet hurtigst muligt.
Hun takkede Henning Madsen, som står
for Facebook -siden, så hvis man har
noget, der skal på Facebook- siden, så er
det ham, man skal kontakte.

- Peter Madsen skriver nyhedsbrevet,
og det er et stort arbejde, så jeg håber,
at det bliver sendt videre i redigeret
form til klubmedlemmer. ”Radio & TV
NYT” udkommer 3 gange om året, og
der mangler ofte indlæg fra klubber og
kredse, så husk at sende jeres indlæg,
fortsatte formanden, der takkede
sekretæren Bent Munksø, som sørger for
bladets distribution.
-Når i har modtaget bladet, ligger det et
par dage efter på hjemmesiden www.arf.
dk Tak til Lasse Roesen fra kreds 17, der
har lavet hjemmesiden sammen med et
firma I Grenå. Hjemmesiden vil vi gerne
gøre lidt mere livlig, men her savner
vi også input fra jer i forhold til, hvad
foregår i klubberne.
Den altafgørende opgave
-Vores alt afgørende opgave i nærmeste
fremtid er medieforhandlingerne i
Folketinget. Derfor har vi i dag et forslag
til debat om et brev til kulturministeren
og partiernes medieordførere om det,
som vi mener er vigtigt i forhold til en
ny aftale, oplyste formanden.
-Medieforhandlingerne har vi ventet på
længe, først var det Coronaen, der fik
skylden for det, nu er der kommet en
ny kulturminister, som har tilkendegivet
at medieforhandlingerne har hun meget
fokus på, så vi håber, at der er alvor bag
ordene.
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- SLS-Samarbejdet med de øvrige lytterseerorganisationer fungerer fint. Vi har
den 27. september en mediekonference
på Christiansborg, selvom det desværre
har det været svært at få politikerne i
tale, og jeg anser det for en demokratisk
udfordring, at politikerne er så svære at
få i tale. Jeg beklager således kraftigt at
medieordføreren for Socialdemokratiet,
Kasper Sand Kjær, har meldt afbud til
konferencen, og at der ikke er fundet en
afløser.
- Vi har vores dialogmøder med DR og
TV2, og vi oplever, at de lytter til os,
og at public service er noget, der bliver
taget alvorligt. Vi tror og håber på, at
disse møder stadig vil være en del at
medieaftalen - det er i hvert fald et krav
fra alle organisationer i SLS, og det vil
også være en del af de krav, SLS samlet
sender til Christiansborg.
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Større synlighed
- ARF Multimedier skal arbejde på
større synlighed i medierne. Vi skal
have knækket koden på, hvordan vi gør
det bedre, og her håber jeg, at I ude i
klubberne og kredsene vil gøre jeres
til det sker, og hjælpe os med det, lød
formandens appel til de delegerede.
Hun sluttede med at oplyste at et af de
spørgsmål ledelsen stiller er:
Har vi det rigtige navn, skal vi evt. hedde
Danmarks Lytter og Seerorganisation?
I den efterfølgende debat blev behovet
for flere klub-aktiviteter ligeledes
fremhævet og herunder større brug af de
digitale medier. Som nævnt i forbundets
skriftlige henvendelse til politikerne,
beklagede flere mødedeltagere de
mange reklamer på de kommercielle tvkanaler samt de mange egen reklamer og
genudsendelser i både DR og TV 2.

GENVALG AF FORBUNDSLEDELSE
Ved forbundets landsmøde var der genvalg
af formanden, Lea Rosfort, sekretæren,
Bent Munksø og bestyrelsesmedlem Irene
Finne-Jakobsen, alle for en ny 4-årig periode. Nye suppleanter blev Aase Jespersen
og Bent Ginnerskov i stedet for Hans M.
Hansen. Revisorerne Jørgen Laursen og
Christian Thode genvalgtes med genvalg
af Thomas Fikke og nyvalg af Thorkild
Bertelsen som suppleanter.

Forbundets kasserer, Peter C. Madsen,
havde forinden forelagt og fået godkendt
regnskabet for 2019-20 og budgettet for
2021. Næste landsmøde i 2023 holdes
ligeledes i Kolding.

ARF MULTIMEDIER ER PÅ FACEBOOK

Følg ARF Multimedier på Facebook. Nyheder fra medieverden
samt debat. Foto fra møder, og
begivenheder Det er en privat
gruppe, send anmodning allerede i dag.
Søg: ARF Multimedier
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PUBLIC SERVICE MIDT I EN BRYDNINGSTID
Stærke meninger ved lytter-seerkonference på Christiansborg
Skrevet af Preben Sørensen

Både den nuværende-og den tidligere
DR-generaldirektør var sammen med
en erfaren medieforsker indledere ved
SLS-konferencen den 27. september i den
tidligere Landstingssal på Christiansborg.
Senere fulgte en debat med deltagelse af
mediepolitikere.
Tilhørerne fra de danske lytter-seer
organisationer blev budt velkommen af
SLS-formand Kim Borregaard Eriksen,
der orienterede om fællesvirksomheden i
denne organisation. Han erkendte at Public Service hellere burde have en dansk
betegnelse som I folkets tjeneste eller I
fællesskabets tjeneste, men uanset navnet
er det en grundlæggende værdi i vores
samfund.
DR`s generaldirektør Maria Rørbye
Rønn understregede DR´s betydning
med sloganet “Sammen om det vigtige”
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ved at understøtte demokratiet, bidrage
til dansk kultur og styrke fællesskabet
blandt borgerne:
-Men det sker under en udvikling, hvor
udenlandske aktører investerer massivt i
nyt indhold og samtidig er ejerskabet til
de sociale mediers infrastruktur i hænderne på techgiganterne uden dialog med
f.eks. DR.
- DR skal levere originalt indhold med et
unikt dansk udgangspunkt, og vi arbejder med at opnå digital modenhed med
stærke bruger-relationer i centrum. Derfor
ønsker vi stærke rammer om at bevare
dansk indhold med bl.a. regulering af Tech
giganternes indflydelse på de elektroniske medier, understregede DR-chefen,
der også omtalte det gode samarbejde
med lytter-seerorganisationerne bl.a. med
dialogmøder på centralt hold.

Svag forankring
En af DR´s tidligere generaldirektører,
Christian S. Nissen, sagde indledningsvis, at vi næppe kan sikre dansk Public
Service, hvis de næste medieforlig bliver
som de forrige, og dette begreb har desuden en svag forankring i befolkningen:
-Det sker i en situation hvor nye aktørtyper som Google og YouSee/TDC sætter
sig på hele fødekæden, og således føres
mere end 50 % af den danske annonceomsætning inden for disse medier ud
af landet af bl.a. Facebook og Google.
- Det øgede antal påbud fra politisk hold
om hvad Public Servicestationerne skal,
samtidig med en ringe styringseffekt,
fungerer ikke godt. Vi bør søge tilbage til
en bred politisk enighed om hvad Public
Service egentlig er nemlig folkeoplysning og give Public Service -stationernes
bestyrelser et reelt ansvar for at opfylde

deres mål og samtidig sætte politikernes
”reguleringstempo” ned, fastslog Chr.
Nissen.
Nedlæg Public Service Puljen
Medieforskeren Frands Mortensen foreslog nedlæggelse af den nuværende Public Service Pulje og i stedet oprettelse af
en ny fond (finansieret af en streamingafgift), som alle kan søge - også DR og
TV2:
-Staten skal ikke komme med flere
penge, når således TV2 har en årlig abonnementsindtægt på mellem 200- og 300
Mill. kr. Slip Public Servicestationerne
fri og hav tillid til deres bestyrelser- det
er ikke produktivt med for megen kontrol
af medierne - heller ikke fra Radio-TV
nævnets side. Han understregede DR´s
behov for flere midler efter flere års nedskæringer samt ønskede en styrkelse af
den danske entrepriseproduktion.
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POLITISK ØNSKE OM STYRKELSE
AF REGIONERNE
Stærke meninger ved lytter-seerkonference på Christiansborg - Skrevet af Preben Sørensen

Den tidligere chef for TV2
Midtvest, Ivar Brændgaard,
styrede - og stillede selv
spørgsmål i den efterfølgende politisk debat ved
mediekonferencen. Det
blev indledningsvis beklaget, at der - med forskellige
begrundelser - var afbud fra
både regeringen og dens støttepartier på venstrefløjen.

10

andre medier. Hun fremhævede vigtigheden af generelt at styrke de regionale
elektroniske medier.

Folketingsmedlem Jan E.
Jørgensen, Venstre, håbede
på en bredere aftale ved
kommende medieforlig,
hvorledes forslag om momsbetaling for
stramning-tjenester fylder mere og mere.
Han fremhævede, at lokale ”nyhedsørkener” uden mediedækning er en udfordring
også hvad angår kommunalpolitik.

Folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen,
Ny Borgerlige, mente at de elektroniske
medier for ofte spiller en aktivistisk rolle.
Public Service skal fortsat støttes, men ikke
over finansloven, som fjerner armslængdeprincippet. Han var imod tilskud til de store
mediehuse og ønskede universiteternes
viden bragt direkte ud til folket - uden at
være farvet af bestemte holdninger. Folketingsmedlem Britt Bager, Det Konservative Folkeparti, håbede også på en snarlig
medieaftale med styrkelse af de regionale
radio/Tv-stationer og også gerne støtte til
broadcast-produktioner. Hun fastslog, at
med en offentlig støtte til DR på 3 mia. kr.
årligt, må der kunne stilles også politiske
krav til Public Servicestationerne.

Isabella Arendt, formand for Kristendemokraterne, mente ikke at DR som et stort
folkeligt medie, der spiller en vigtig rolle
for fællesskabet, kan sammenlignes med

Indlæggene blev efterfulgt af en bredere
debat præget af kritiske indlæg af tidl.
DR-chef Christian S. Nissen og medieforskeren Frands Mortensen.
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KREDS 5

SLAGELSE KLUBBEN
Hej alle medlemmer.
Efter en lang periode med Corona-restriktioner vil Slagelse-klubben åbne op
for nogle arrangementer. Vi begynder med vores julehygge, hvor klubben
sponsorerer gevinsterne.
Der bliver flere spil end der plejer, da det er så længe siden, at vi har kunnet
lave aktiviteter for vore medlemmer. Bestyrelsen glæder sig til at se alle igen.

Kommende arrangementer
i Kongehavecentret:
Den 30. November 2021 kl. 19.00
JULEHYGGE MED BANKOSPIL.
Klubben sponsorerer gevinsterne.
Den 22. Februar 2022 kl. 19.00
GENERALFORSAMLING
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før.

Det Gensidige Skadesforsikringsselskab, Sydvestsjællandsklubben.
Der afholdes repræsentantskabsmøde mandag den 22. november 2021
kl. 19.00 i Kulturhuset, lokale 2 i Korsør. Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før mødet.
Forslag til vedtægtsændringer skal være selskabet i hænde
senest 2 mdr. før mødet.
Selskabet er vært ved et par stykker smørrebrød.
Formand Irene Finne-Jakobsen
58 26 60 14 / 29 45 88 14
irenefinne@hotmail.com
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KREDS 13

NORDJYLLAND

Kredsen afholder 2019 og 2020 Corona-aflyste
kredsgeneralforsamlinger for klubbernes repræsentanter.
LØRDAG DEN 13. NOVEMBER 2021 KL. 14.00
BROVSTHALLEN I BROVS
Dagsorden ifølge vedtægterne.
p.b.v.
Mogens Buus Andersen
Kredsformand
Med venlig hilsen
Mogens Buus Andersen
Formand, ARF-Multimedier Aalborg - Nørresundby
Kredsformand Kreds 13, Nordjylland
Hans Hedtofts Vej 39
9210 Aalborg SØ
tlf.: 25266342
e-mail: mba.aalborg@hotmail.com
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KREDS 15

ARF - MIDTVEST
I forbindelse med kontingentopkrævningen for 2021
blev der udtrukket 3 heldige vindere af 2 flasker rød- / hvidvin
(for rettidig kontingentindbetaling!)

DISSE 3 VINDERE ER FØLGENDE:

Oluf R. Nielsen - Videbæk

Bjarne Jensen - Videbæk

Det er kredskasseren, Bjarne
Jensen, der overrækker vinen!
Bestyrelsen ønsker alle 3
medlemmer tillykke med vingaver
Poul Ivan Knuisgård - Holstebro

På generalforsamlingen i ARF
Midt-Vest & ARF Kreds 15
Blev der afholdt amerikansk
lotteri. Vinderen af hovedpræmien
- 2 gavekurve med købmands
varer til en værdi af 300,- kr.,
blev, Leo Schoubo.
Leo Schoubo - Abildå

Bestyrelserne for ARF-klub & kreds ønsker Leo Schoubo tillykke.
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KREDS 19

SYD-ØSTJYLLAND

GENERALFORSAMLING KREDS 19
Kreds 19 afholdt den 18. september 2021 generalforsamling i
henholdsvis klubben, kredsen og billedrørsforsikringen.

For kredsen var det sidste gang. Fra 1. oktober er vi sammenlagt med
Kolding – kreds 20. Vi håber, det kan være med til at skabe større aktivitet.
Klubben fik ny formand. Lissy Lorentsen, der har beklædt formandsposten i
mange år, ønskede at træde tilbage af helbredsmæssige årsager.
Lissy blev behørigt takket for sin store indsats.
Den samlede klubbestyrelse ser herefter sådan ud:
Formand: ........................... Anita Sørensen.
Kasserer: ........................... Gunnar Jensen.
Bestyrelsesmedlemmer:..... Jens Sørensen.
Søren Mai.
Da kredsen nu er nedlagt, skulle vi også sige farvel til kredskasserer Preben
Veile. Preben har også været en trofast tillidsmand i vores organisation.
Kassererposten har han beklædt i 37 år. Preben blev selvfølgelig også takket
for sin store indsats. Preben har bare haft styr på tingene kvad de mange år,
var vi i tvivl om en begivenhed, dato e.l. kunne Preben slå op i bogen og
give svaret. Både Lissy og Preben vil blive savnet i vores midte.
Aase Jespersen
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adresseændring

KOMMUNALVALG OG REGIONSVALG
Den 16. november er der kommunal og regionrådsvalg. Det er
her, du kan være med til at bestemme, hvordan din kommune og
region skal regeres. Derfor er det vigtigt, at du går hen og stemmer.
Dem, som bliver valgt til kommunalbestyrelserne i Danmark, er
dem, der bestemmer, hvilken kvalitet alle de funktioner tæt på borgerne, som f.eks. skoler, børnehaver og ældrepleje skal have i din
kommune. Kommunalbestyrelserne bestemmer, hvordan veje og
grønne områder skal prioriteres, og i disse tider har kommunerne
en stor opgave omkring miljøet. De skal også have alle de nye
affalds-ordninger til at fungere. Alle foreninger og fællesskaber
er afhængige af kommunalpolitikkernes holdninger til hjælp til
foreninger og frivillige fællesskaber, eksempelvis mødelokaler
og lign. Dem der vælges til regionsrådet, har ansvaret for bl.a.
hospitaler, veje, offentlig trafik og akut telefoner.
Lea

Gør din indflydelse gældende og gå hen
og stem den 16. november 2021

Kommende

RADIO & TV NYT
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