Referat fra SLRTV's Årsmøde den 16. april 2005
Årsmødet blev holdt på Højskolen Snoghøj i Fredericia.
Formanden Bård Hornkær åbnede mødet og bød velkommen til de fremmødte
repræsentanter fra medlemsstationerne, samt Preben Sørensen, SLS, der deltog som
gæst, hvorefter Årsmødet kunne begynde med følgende:

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter og referenter: Bård Hornkær - DÅB og Gitte Thomsen - Folkets Radio
Aalborg, som dirigenter, og Preben Poulsen med hjælp fra Gitte Thomsen, som referent, Bruno
Schwede som bestyrer af minidisc.
2. Godkendelse af forretningsorden for Årsmødet: Godkendt.
3. Valg af stemmetællere: Følgende blev foreslået: Jørgen Pedersen - Radio Kattegat, Karen
Hammer - Radio Vesterbro og Brian F Pedersen - Radio Rønde. Alle blev valgt.
4. Bestyrelsens beretning: Bård Hornkær aflagde bestyrelsens mundtlige beretning, der især
koncentrerede sig om bestyrelsens arbejde med at forstærke samarbejdet med de øvrige
organisationer på området. Dette arbejde er udmøntet i en ny paraplyorganisation med navnet
Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet, SAML, og består af flg. organisationer: FAEM,
IASTAR, LTVS, DLS og SLRTV, og formålet er at koordinere aktiviteterne blandt de deltagende
landsorganisationer, ud fra ønsket om at styrke de ikke-kommercielle lokale elektroniske
mediers vilkår bedst muligt. SAML har hjemsted i SLRTV's allerede eksisterende sekretariat.
Karsten Melander - N-TV, supplerede med oplysninger om SLRTV-U, hvor der er gennemført en
pilotundersøgelse der gav så gode resultater, at der ser ud til at være et godt grundlag at
arbejde videre på.
Efter en debat - der udover det ovennævnte også omfattede tillægsaftalen af 17.06.04 mellem
regeringen og Dansk Folkeparti og dens mulige konsekvenser, samt hvilke politiske tiltag SLRTV
kan tage i den forbindelse, samt den organisatoriske beretning aflagt af Gitte Thomsen - blev
beretning og handlingsplan for 2005 enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag var indkommet. Imidlertidigt foreslog Preben
Sørensen at SLS og SLRTV samlet anmoder om foretræde for Kulturudvalget. Forslaget blev
vedtaget. Ligeledes traf Årsmødet beslutning om at SLRTV-U skal realiseres i indeværende år.
6. Godkendelse af revideret regnskab: Regnskabet for 2004 blev enstemmigt vedtaget.
7. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent: Budget for 2005 blev enstemmigt vedtaget. Det
samme for forslag til kontingent for 2005.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende var på valg: Bård Hornkær - DÅB, Gitte Thomsen Folkets radio, Preben Poulsen - Christianshavns Kanal og Bruno Schwede - Vesterbro LokalTV.

Alle blev genvalgt.
9. Valg af bestyrelses suppleanter: Følgende genopstillede: Jakob Drong - Christianshavns Kanal,
Karsten Melander - N-TV og Per Børmer - Jazzradioen. Alle blev genvalgt, og på forslag blev
suppleant rækkefølgen ændret til 1. suppleant - Karsten Melander, 2. suppleant - Jacob Drong,
og 3. suppleant - Per Børmer. Forslaget begrundet i Jakobs arbejdsmæssige situation.
10. Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Niels Jønsson - BVB Bornholm,
genopstillede som kritisk revisor og blev valgt. Brian Følle Petersen - Radio Rønde,
genopstillede som dennes suppleant, og blev valgt. Firmaet Mortensen og Beierholm blev
foreslået som ekstern revisor, og blev valgt.
11. Eventuelt: Intet under dette punkt. Dirigenterne takkede de fremmødte for en god og konstruktiv
debat.

Referenter

Dirigenter

Preben Poulsen, Gitte Thomsen

Bård Hornkær, Gitte Thomsen

