Referat fra SLRTV’s Årsmøde den 10. juni 2006
Dagsorden
1. Valg af dirigent(er) og referent(er)
2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
6. Godkendelse af revideret regnskab
7. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Suppleanter
10. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor
11. Eventuelt.

Ad. 1.

Gitte Thomsen(dirigent) og Bruno Schwede (minidiskbestyrer og støtte mht.
undertegnedes referat ).

Ad 2.

Forretningsorden for årsmødet godkendt, men med en tilføjelse til pkt. 5 i ovenstående
dagsorden, der således kommer til at lyde: Indkomne forslag fra bestyrelsen samt
medlemsstationer.

Ad 3.

Stemmetællere Knud Friis fra Radio Ådalen og Erik Meistrup fra MTVS. Sidstnævnte
måtte forlade mødet i utide, hvorfor Abraham Kopenhagen fra Radio Shalom trådte
til.

Ad 4.

Bestyrelsens beretning herunder handlingsplan for det kommende år.
Den afgående formand Bård Hornkær og Sekretariatsleder Gitte Thomsen ønskede at
bruge tiden til gensidig information og debat. Det kommende års handlingsplan
foresloges ændret, da der f.eks. ikke længere være tale om fokuspunktet vedr. den
Mobile Medieskole, til trods for at det har været en god idé, for der er ikke økonomisk
dækning til dette. Det vil fortsat være et indsatsområde at arbejde for
ungdomsstationer specielt set i lyset af vores ønske om og det formelle krav om størst
mulig borgerinddragelse. I det kommende år vil vi fokusere mere på
erfaringsudveksling og interessere os for, hvad der sker med reglerne for
ophavsretsafgifterne al sammen funderet på princippet om borgerinddragelse i de
lokale medier, for det handler hele tiden om, hvordan vi laver borgerinddragelse i de
lokale medier.
Mediesekretariatets leder Erik Nordahl Svendsen tog ordet og talte om
fremtidsperspektiverne på radio- tv området. Tilladelserne er forlænget endnu et år,
altså til marts 2007. Eventuel ledig sendetid kan de respektive samvirker fordele
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mellem sig, hvad der i princippet også vil gøre sig gældende for ledige frekvenser,
men man vil kun kunne få ledig frekvens frem til årsskiftet. Der er fortsat tale om
udbud i henholdsvis: "skønhedskonkurrence" og ved "auktion".
Den nye digitale teknologi skaber nye udfordringer for al lokal ikke-kommerciel
medievirksomhed.
Bestyrelsens beretning blev godkendt. Handlingsplanen blev vedtaget uden
kommentarer.
Ad 5.

Indkomne forslag fra bestyrelsen/ medlemsstationerne
Der var ikke fremsat nogen deciderede forslag. Erik Meistrup kommenterede
"Handlingsplanens" sprogbrug, idet han fandt bemærkningen "folkeoplysende"
upræcis og upassende at bruge som formulering i forbindelse med
fokuspunkter/indsats- områder, idet flere af disse ikke indeholder nogen
hensigtserklæring. Den afgående formand gav ham ret heri. Følgende indvending kom
dog fra en af mødedeltagerne: "Vi er anerkendt som folkeoplysnings- virksomhed",
hvilket man også kan karakterisere som public service.
Der var stemning for at lave et SLRTV " sommer "- seminar og man enedes om en
weekend i efteråret. Emnerne vil bl.a. være den ny medielov. Det kunne være
spændende at se en repræsentant fra KL- ikke mindst med public service for øje/
borgerinddragelse.
Det er ønskeligt, at de enkelte stationer lægger politisk pres på de mediepolitiske
ordførere også i lokalområderne. Mogens Jensen (soc.dem.) har allerede opfordret
hertil, idet de lokale medier ellers let ender i syltekrukke. Det kunne eksempelvis være
en god idé at invitere lokale politikere i studiet.

Ad 6.

Regnskabet godkendt

Ad 7.

Bestyrelsens forslag til budget og kontingent ligner 2005 med forbehold for
forhandlingsresultat i samarbejde med SAML. Godkendt.

Ad 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt: Karen Hammer, Karsten Melander og Jørgen Pedersen
Der var 12 stemmeberettigede.

Ad 9.

Suppleanter
1. Suppleant: Ole Mark Jensen
2. Suppleant: Anne W. Christensen
3. Suppleant: Per Børmer
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Ad 10. Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor
Niels Jønsson valgt som kritisk revisor.
Revisorsuppleant Brian Følle Petersen Ekstern revisor: Mortensen & Beierholm
genvalgt
Ad 11. Evt.

Referent
Anne W Christensen
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