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Leder

GOD SOMMER TIL ALLE

Af Lea Rosfort
formand

Endelig er vi på vej mod sommer og sol,
og vi glæder os til noget ferie.
”Foreningerne er rygraden i Danmark.
De skaber fællesskaber, demokratisk
dannelse, trivsel og livsglæde. Derfor
bekymrer det mig, når vi hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk
af administrativt bøvl, derfor har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen igangsat
flere undersøgelser af bureaukrati i landets
foreninger.
Målet er at lempe de byrder, der dræber
gejsten hos de frivillige og skræmmer
dem væk.
Jeg glæder mig, til at se den undersøgelse,
og håber at det vil give vores folkevalgte
på Christiansborg nogle ideer om hvordan,
man kan understøtte foreningsarbejdet,
man kunne jo starte med at se foreningerne som det de er, fællesskaber som
er drevet af frivillige, om som gerne vil
fællesskabet.
Et af de første skridt er også, at der skal
ses på en fuldstændig regi banklov, når vi
taler foreningsarbejde også kaldet hvidvask loven, der placere foreninger under
erhvervsministeriet i forhold til vores
bankforbindelser.

Fakta
• På landsplan er 43 pct. af befolkningen medlemmer af en idrætsforening.
• På landsplan er 27 pct. af borgere
over 16 år frivillige i en forening i
2020.
• På landsplan er andelen af borgere,
der er frivillige i en forening faldet
med 6 procentpoint fra 2018
– før corona-pandemien - til 2020.
I ARF Multimedier har vi mange udfordringer, og dem skal debattere og måske
finde løsninger på.
Når vi mødes på. Temadagen den 10.
september 2022 (Se længere inde i bladet)
I denne skrivende stund er medie forhandlinger endnu ikke afsluttet, politikkerne
har sagt det nok skal falde på plads inden
sommerferien.

Pas på hinanden der
ude i ferielandet,
og på gensyn.

HUSK:
øde
Hovedbestyrelsesm
gust 2022
lørdag den 27. au
i Kolding
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MEDIEFORHANDLINGERNE
man situationen for de private medier,”
lyder det fra Mads Brandstrup i historien
fra Berlingske.

Kulturministeren planlægger i den kommende medieaftale at tilføre ekstra millioner til DR.
Danske Medier advarer kraftigt herimod,
da man mener, at det vil svække konkurrenceevnen hos de private medier, der i
forvejen er udfordret af techgiganternes
dominerende position.
”Det er godt med et generelt stærkt medieudbud, og det er Danmarks Radio en del
af allerede nu, så der er ingen grund til
at styrke DR yderligere. Dem, der lider
hårdest under konkurrencen fra techgiganterne, er de private medier, som skal
forsøge at få en forretning op at køre i en
situation, hvor techgiganter sidder på en
stadig større del af annonceindtægterne,
og hvis man så i den situation yderligere
forværrer vilkårene for de private medier
ved at styrke det gratis materiale, der
udgår fra en statslig aktør, så forværrer
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Et forslag om 5% streamings afgift fra
tjenester som, Netflix, HBO og Viaplay
møder modstand fra Tv-stationer og
TV-distributørerne. Forslaget er at de
opkrævede streamingsafgifter skal
anvendes til en pulje der kan støtte dansk
indholdsproduktion.
Men forslaget kan få negative konsekvenser for tv-markedet, mener TV2 og Danske
mediedistributører.
Danske mediedistributører er en sammenslutning af: Altibox, Fibia, Norlys,
Nudday og Nordic Entertainment Group.
Streamingafgiften vil i værste fald være
beskatning af dansk indholdsproduktion,
øgende omkostninger for distribution og
en svækkelse af public-service tv, lyder
det fra aktørerne.
Birgitte Bergmann (KF) har stillet Kulturministeren følgende §20 spørgsmål
(S544): Er ministeren enig i vurderingen
fra flere skatteretseksperter i artiklen ”Ane
Halsboe-Jørgensens ide risikerer at gøre
amerikanerne meget vrede” på Politikens
hjemmeside den 8. februar 2022 af, at det
vil være problematisk i forhold til OECDaftalen, hvis Danmark indfører en ordning,
der indebærer, at streamingtjenester skal
betale 5 pct. af deres omsætning til en
pulje?

Regeringen har fortsat planer om at lande
et medieforlig med bred opbakning fra
Folketingets partier.
Sådan lyder det fra Socialdemokratiets
medieordfører, Kasper Sand Kjær, efter
meldinger i bl.a. Berlingske fra Venstre, Konservative og DF om, at flere af

punkterne i regeringens medieudspil er
uspiselige for de borgerlige partier, og
at de derfor er ”bekymrede” for, at regeringen ikke reelt ønsker et bredt forlig.

KOMMENTERE TIL MEDIEFORHANDLINGERNE
Regeringens udspil til medieforhandlingerne, er blevet vel modtaget af Enhedslisten og de Radikale, selv om de kan se
mangler i udspillet. Venstre og Konservative er mere forbeholdne og ser flere
stridspunkter for et bredt forlig.
•
Regeringen foreslår at tilføre yderligere 120 mio. kr. til DR i en ny
medieaftale for bl.a. at styrke regional
dækning. Venstre og Dansk
Folkeparti modsætter sig
idéen.
• Selvom de borgerlige gerne
ser et salg af det statsejede TV2, vil man ikke
inddrage det i medie
forhandlingerne.
•
Marlene Flindt Pedersen,
der er producer i organisationen ”Women in Film
& Television, Wift, ønsker
at DR og alle medier, der
støttes af offentlige midler,

skal aflevere en kønsangivelse for værter og ekspertkilder.
• Regeringen foreslår en særlig arbejdsklausul med bl.a. krav om løn- og arbejdsvilkår, indført for medie- og filmarbejdspladser som modtager støtte fra
Public service puljen. Udmeldingen
kommer efter en del kritik af arbejdsforholdene i filmbranchen.
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SLS REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Skrevet af Lea Rosfort

Den 2. maj 2022 mødtes vi til repræsentantskabsmøde i Samarbejdsforum for
Danske lytter og seerorganisationer (SLS).
Repræsentantskabsmødet er vores lovgivende forsamling, vi havde en god dag, fik
vedtaget nye vedtægter, der passe bedre
ind i vores virkelighed, blandt andet hvor
har vi besluttet, kun at holde repræsentantskabsmøde hvert andet år, det modsatte år
mødes vi så til en uformel samling hvor
visioner og politiske tiltag kan debatteres.
Vi var kort inde på at det det er på tide
at der bliver kigget, på udviklingen på
hele lokal radio og lokal-tv området, vi
aftalte at vi i SLS vil se nærmere på hele
området og evt. komme med nogle forslag
til hvordan vi mener det skal udvikle sig.
På vores møde i år havde vi en oplægsholder fra DR Lasse Bastkjær Jensen,
han leveret et godt og inspirerende oplæg
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om DR fremtidige vision og tanker om
medieverden, efter oplægget var der debat
om public service, og hvordan og hvilke
områder vi mener DR skal tage op i deres
udsendelser, I ARF mener vi at DR og alle
andre medier alt for sjældent tager ud på
fagskoler og tale med de unge om deres
tanker og drømme, det er altid gymnasiernes der besøges.
SLS mener at DR og medierne svigter
foreningslivet, Danmark er et foreningsland vores demokrati er bygget på fællesskabstanken og erkendelse af at det
er fællesskabet der bære os igennem
livet. En dag, hvor jeg tog hjem, i godt
humør og tro på fremtiden for lytter og
seerorganisationerne

DIALOGMØDE MED DR
Skrevet af Lea Rosfort

stor konkurrence om seerens kunst på
medie- markedet, så det er kvalitet, objektivitet, og bredden at tilbud, der skal til
for at fastholde seer og lytterne.
DR laver tilbud til alle aldersgrupper, og
i øjeblikket arbejdes der meget med at
udvikle tilbuddet til de unge.
DR skal udvikle sig på alle platforme tv,
streaming, og radio.
Den 4 maj 2022 havde vi dialogmøde
med DR. Det er sammen i SLS, vi har
dialogmøde med DR. Det er 2 gange
årligt, og det er altid en god dag, hvor vi
får en status på, hvor DR er lige nu og
hvilke tanker, der er omkring fremtiden
og andre gange er det os, der kommer
med emner, vi gerne vil tale med DR om.
Der altid tid til spørgsmål, ris og ros.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen, orienterede om, hvor mange og
hvad der bliver klaget over i tv og radio.
Afdelingschef Nikolaj Vitting fortalte om
hele radioområdet, og der bliver stadig
lyttet meget til radio i Danmark. Flere og
flere lytter til podcast eller via DR- lyd
app.

Generaldirektøren Maria Rørbye Røn gav
os en grundig status om DR og hvordan
fremtiden skal forme sig for DR. Der er

Hele radioområdet er under stærk udvikling som alt andet i den elektroniske
verden.
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OM TV2
På trods af stigende indtægter fra abonnementer og reklamer har TV 2 tabt penge
i første kvartal 2022, det oplyser Ritzau.

På generalforsamlingen i TV 2 vedtog man ikke at hæve honoraret til
bestyrelsesmedlemmerne.

Det skyldes udgifter i forbindelse med
et forlig TV2, tv-stationen har indgået
med konkurrenten Nent . Hvor TV2 skal
betale 430 millioner kr. Det viser seneste
regnskab fra TV 2.

Det betyder, at TV 2-bestyrelsen vil fastholde formandens honorar på 541.000
kr., næstformandens honorar på 360.000
kr. mens forslaget vil fastholde de øvrige
bestyrelsesmedlemmer på et årligt honorar
på 180.000 kr.

Samlet har TV 2 i første kvartal 2022 haft
et underskud på 305 millioner kroner. Det
kan sammenlignes med et overskud på 96
millioner kroner i samme periode af 2021.
Årsagen til underskuddet er, at TV 2 i
første kvartal 2022 har sendt 430 millioner kroner til selskabet Nent, der står
bag tv-stationer som TV3 og TV3 Sport.
Pengene er blevet betalt som følge af,
at parterne har indgået forlig i et juridisk slagsmål om en årsrabat, som TV 2
anvendte i perioden 2000-2011.
TV 2 er på vej med en ny dansk serie
med titlen Oxen, det skriver nordjyske.dk.
Serien er en filmatisering af Jens Henrik
Jensens bestsellerserie om krigsveteranen Niels Oxen og den skal optages
i og omkring Frederikshavn. Der var
TV 2 også med serien Nordskov.
Mai Brostrøm og Peter Thorsboe er manuskriptforfattere på
serien, der har SF Studios som
produktionsselskab.
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TV 2 offentliggjorde sin årsrapport for
2021 i slutningen af marts. Ud over at
bestyrelsen varr på valg under generalforsamlingen, var det også her, årsrapporten
for det afsluttede år blev godkendt.
På generalforsamlingen blev Pernille
Holbøll, tidligere chefredaktør på Ekstra
Bladet valgt til bestyrelsen, hun afløser
Henrik Ravn, direktør i Ravn Consult.
Henrik Ravn har siddet i bestyrelsen siden
april 2018.
Øvrige fem medlemmer blev alle genvalgt
for endnu et år.

TEMADAG
LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER 2022 I KOLDING
Efter oplægget vil der
være debat og ideudvikling, så jeg ser frem
til debatten med jer. Så
kom og vær med til at
forme fremtiden for
ARF Multimedier.
Vi forventer at slutte
kl. 15.00.
Alle medlemmer er
velkomne.
Det vil være et deltagergebyr på 100 kr.

Forbundet holder temadag i Kolding den
10. september 2022. Temaet er i år ”Hvor
er lytter og seerorganisationerne i den
digitaliseret medieverden?”
Om formiddagen vil der være et oplæg med
en medarbejder fra DR. Efter oplægget
vil der være debat med oplægsholderen.
Så vil der være noget frokost.

Der vil sidst i juli først
i august komme invitation ud til klubber og kredse med nærmere
dagsorden, og hvordan du tilmelder dig.
Så husk at spørge hos din klub eller kreds,
hvis du ikke høre noget.
På gensyn
Lea, Formand

Om eftermiddagen skal vi se på os selv
og vores tanker om fremtiden for ARF
Multimedier.
Her vil jeg komme med et oplæg om mine
tanker og visioner for fremtiden og på,
hvordan jeg tror, at organisationen kan
genvinde noget af sin styrke.
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KREDS 1

HOVEDSTADEN
ARF Multimedie
Avedøre og Omegn

Efter Generalforsamlingen berettede
Formanden om de arrangementer som
foreningen har arrangeret i resten af
2022. Her kan bl.a. nævnes Thy Turen
-foredrag ved Tina Horsted -den helt store
oplevelse i 2022 bliver helt sikkert turen
til efteråret til Rhinen - Rüdesheim i 8
dage – November Fest -Julearrangement
m.m. (dejligt det lysner efter den mørke
tid, med de mange restriktioner)

Den 29 marts afholdte vi ordinær
Generalforsamling i Forsamlingshuset
Lille Friheden som altid flot opbakning 120
stemmeberigtiget tilstede, bestyrelsen blev.
af forsamlingen genvalgt uden ændringer
og med applaus fra forsamlingen.
Vi havde fornemt besøg af Formand
for ARF - Multimedier Lea Rosfort
som til stor glæde for de fremmødte
orienterede om alt lige fra de pågående
medieforhandlinger –fremtidens TV
-Radio - samt vigtigheden for ARF’s
tilstedeværelse i den Danske medieverden.
(for at Lea ikke skulle kede sig inden sit
indlæg, blev hun med klapsalver valgt
som ordstyrer for Generalforsamlingen)

10

Paw fra Viking Busrejser som er vores
faste busselskab, havde sponsoreret ½
af maden til forsamlingen, hvilket vi
takker meget for, det er en fornøjelse at
være med, når man har den opbakning
fra vore medlemmer, som vi har her i
vores afdeling.
Formand John Grøntved

KREDS 5

SLAGELSE KLUBBEN
Nyvalg i repræsentantskabet i TV ØST
Torsdag d. 27. april 2022 blev der afholdt repræ
sentantskabsmøde på TV øst.
Kim B. Eriksen, der har siddet på formands
posten i 2 perioder, var på valg. Bent Munch
fra støtteforeningen syd, og Jørn C. Nielsen DIF,
stillede op til posten.
Efter en meget tæt afstemning, der fald ud til Jørn C.
Nielsens fordel, der nu overtager formandsposten.
Det skulle også vælges ny mand på næstformandsposten. Bent Munch blev efterfølgende
valgt til denne post. Under evt. havde Kim B Eriksen holdt et brandgodt indlæg.
Henning Madsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Sommerbankospil
Tirsdag d. 31/5 2022 holder vi sommerbankospil kl. 19.00 i Kongehavecentret.

Har I lyst til at komme med på en lille sejltur?
Mandag d. 8/8 2022 har bestyrelsen reserveret 20 pladser på
Bådfarten Friheden.
Vi sejler kl 17.00, spiser stegt flæsk og persillesovs, sejlturen går
fra Karrebæksminde til Karrebæksminde.
Der er tilmeldingsfrist d. 31.07 2022 prisen er 450, kr.
p.b.v Irene Finne-Jakobsen Tlf.:29458814
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KREDS 11

FYN
ARF - Multimedier
for Assens og Omegn
(Radio- og fjernsynsklubben for Assens og
Omegn, Nyborg og Odense)

ARF – Multimedier for Assens og
Omegn på Facebook
VELKOMMEN til Radio- og fjernsyns
klubben for Assens og Omegn, Nyborg og
Odense. Sådan indledes klubbens debut på
Facebook den 8. juli 2021.
ARF-Multimedier for Assens og Omegn
er i daglig tale kendt som ”Radio- og
fjernsynsklubben”.
Det er nu efter grundig forberedelse
lykkedes os at komme på Facebook med
vores egen Facebook-gruppe.

Intentionen med at lave en Facebookgruppe er, at vi kan give en hurtigere og
bedre information om vores arbejde til
flest mulige.
Vi ønsker hermed også at give brugerne
mulighed for et øget kendskab til vores
meget aktive Radio- og fjernsynsklub med
interesser inden for medieudvikling og ikke
mindst et stort 5-års aktivitetsprogram med
mange spændende sociale aktiviteter.
Klubben ønsker alle medlemmerne
hjertelig velkommen på Facebook.

Er du interesseret i at følge os på
Facebook, så kontakt os venligst
jfr. nedenfor.
Du kommer ind på klubbens
facebookside ved at logge på
Facebook og taste:
ARFMultimedierAssensOgOmegn
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KREDS 15

VESTJYLLAND
Kreds 15 & klub 1509
Ved revisionen af regnskabet i kreds 15 samt regnskabet i ARF Midt-Vest udtrak
revisorerne følgende 3 vingavevindere for rettidig kontingentindbetaling. Disse 3
vindere har hver fået 2 fl. rødvin. Foto: Bent Munksø.

På billede er det Carsten Pedersen,
Videbæk, der får 2 fl. rødvin.

På billede er det Ingelise Schrøder,
Brande, der er den heldige vinder.
Det er kredskasserer, Bjarne Jensen Videbæk, der overrækker vinen.

Stort tillykke til
alle 3 vindere
På billede er det Poul V. Andersen,
Spjald, der er den heldige vinder.

På bestyrelsens vegne
Kredsformand
Bent Munksø Videbæk.

Generalforsamlingen
Ved generalforsamlingen på Hotel Falken
i Videbæk blev der solgt amerikansk lotteri,
og her gik hovedpræmien (en købmandskurv
til kr. 250,- ) til Harry Andersen fra Videbæk
Det er klub & kredssekretær, H.C. Riis,
der overrækker kurven til Harry Andersen.

13

KREDS 17

DJURSLAND
ARF Multimedier Djursland har afholdt 2 aktiviteter i foråret og 4 klubmøder.

Forårsmesse
Vi deltog i Forårsmessen i
Idræts-centeret med 6 - 8000
besøgende. Her er der rigelig
tid til at snakke med alle de
lokale. Klubben har et 75”
TV som viste billeder taget
af klubmedlemmer og der
var trykt foldere og bestilt
tryksager fra forbundet.
Vi fik delt omkring 3040 foldere ud til de mest
interess erede bes øge nde
over de 2 dage.

Fotokursus
Den 23. april afholdt vi et
kursus for medlemmer
som skulle læreat tage bedre
ferie billeder.
Erfaringen er at der tages
alt for mange billeder som
ikke bliver set efterfølgende.
Hvordan kan man så gøre
dem mere interessante for
andre.
Der var 13 deltager hvoraf
4 var nye medlemmer.
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KREDS 17

KLUB STOR AARHUS
Vi skulle her i aften have sagt farvel til vores mange årige
kasser Aage Hansen, men det kan vi desværre ikke da
Aage har meldt afbud på grund af sygdom!
Ved generalforsamlingen den 15.2.1995 blev Aage valgt
som kasser i Klub Storaarhus.
En post som han har klaret med bravur i 27 år og vi siger
tusind tak til Aage og sender ham en buket blomster og
nogle gode flasker vin!
p.v.a.
bestyrelsen Lissi Mørck

Tusin
d TAK
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Returneres ved varig
adresseændring

MEDIECHECK TIL PENSIONISTER
I januar fik mange pensionister
en mediecheck på 988 kroner.
Se her, om du også skulle have
haft en.
Mediechecken er et tillæg til
folkepensionen og til førtidspension tilkendt før 2003.
Mediechecken er en del af for
liget om, at vi fremover skal
betale licens for public service
over skatten.
For at få mediechecken skal du
opfylde disse betingelser:
• være på folkepension eller førtidspension tilkendt før 2003.

• din personlige tillægsprocent
skal være 100. Læs mere om
personlig tillægsprocent her
• være berettiget til folkepension
i december 2021.
• d u får automatisk mediechecken, hvis du opfylder
betingelserne. Du skal ikke
søge selv.
Hvis du er berettiget til mediechecken blev den udbetalt til
din NemKonto sammen med
din folkepension sidst i januar.
Din boligstøtte bliver ikke sat
ned, hvis du får mediecheck.

Kommende

RADIO & TV NYT
DEADLINE:
3. oktober 2022
UDKOMMER:
Primo november 2022

