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maj 2019
Atter stor tilslutning til Radio- og fjernsynsklubbens årlige ordinære
generalforsamling i 2019
ARF – Multimedier for Assens og Omegn, der også omfatter Nyborg og Odense, 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 æresmedlemmer – Thorkild Hansen, Assens.
Formanden kunne samtidig 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 ”Assens 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 guidet besøg i Ringsted Kirke i juli 2019
(udsolgt)
Heldagsudflugt til Skanderborg Slotskirke og Moesgaard Museum i oktober 2019

Medlemstal
Pr. 27. marts 2019 var medlemstallet 235. Det er dermed fortsat Danmarks største Radio- og
fjernsynsklub og eneste klub på Fyn, der er tilsluttet Radio- og Fjernsynsforbundet i Danmark.
Kontingent for året 2020
Kontingentet omfattende såvel klub som kontingent til TV – Forsikringen blev fastsat til uændret
kr. 175,00 for året 2020.
Valg
Der var genvalg til kasserer Bent Clausen, Assens og bestyrelsesmedlemmerne Flemming
Rasmussen, Melby og Lene Kastrup, Torø Huse.
Der var samtidig genvalg til bestyrelsessuppleant Poul Lebæk, Haarby.
Endelig var der genvalg til bilagskontrollant Jørgen Møller Sørensen, Assens og nyvalg til
bilagskontrollantsuppleant Tove Radza, Ebberup.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

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

________________________________________________________________________________

Årlig ordinær generalforsamling i TV – Forsikringen for Assens og
Omegn
Efter klubbens generalforsamling deltog de 93 fremmødte i generalforsamlingen i den i 2018
nystiftede TV – Forsikring for Assens og Omegn, der også omfatter Nyborg og Odense.
Bestyrelsen i TV – Forsikringen for Assens og Omegn er identisk med Radio- og
fjernsynsklubbens bestyrelse.

Forsikringsomfanget er således nu udskilt fra Radio- og fjernsynsklubbens virkeområde i
henhold til beslutningen på generalforsamlingen i 2018.
Aftenen sluttede med smørrebrød, kaffe og lidt sødt samt socialt samvær.

Ferierejse til Cochem/ Mosel i Tyskland i perioden søndag den 16. –
fredag den 21. juni 2019
Ferierejsen til Cochem/ Mosel i Tyskland i perioden søndag den 16. – fredag den 21. juni 2019 – er
UDSOLGT!
Som oplyst i tidligere udsendte nyhedsbreve arrangerer klubben for 4. gang en rejse til det smukke
Mosel-område i Tyskland. De tidligere rejser fandt sted i årene 2005, 2009 og 2014.
Også denne gang med base for de 58 tilmeldte rejsedeltagere på Hotel Brixiade og evt. Hotel Triton
i den smukke vinby Cochem.
P.S. Hotel Triton, der er en del af Moselstern Hotellerne incl. Hotel Brixiade, ligger nogle
ganske få meter fra hinanden på Uferstrasse i Cochem. Hotellet har den samme gode kvalitet
som på Hotel Brixiade. Al forplejning sker på Hotel Brixiade.

Rejseprogram

Det endelige detaljerede og spændende rejseprogram med rejsens oplevelser er udsendt til
rejsedeltagerne.
Diverse brochurer, herunder brochuren om vores Hotel Brixiade, vil blive omdelt i bussen.
________________________________________________________________________________

Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen med guidet besøg i Sct.
Bendts kirke i Ringsted onsdag den 3. juli 2019
De seneste 6 års store succeser med udflugter til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen m.m. er en
fast årlig tradition.
Udflugten, der er UDSOLGT, arrangeres i et samarbejde med Haarby Turist.
P.S. Bestyrelsen har dog besluttet at bryde traditionen i 2020, idet der i dette år vil blive
arrangeret en udflugt til Sønderborg – Revyen (Incl. spisning).
Program
Kl. 09.00: Afgang fra P-pladsen på Møllevej bag REMA 1000 i Assens.
Kl. 11.00: Forventet ankomst til Sct. Bendts kirke i Ringsted – en af Danmarks store kirker.

Kl. 11.30: Besøg med guidning i Sct. Bendts Kirke.
Kl. 13.00: Afgang til Dyrehavsbakken. Under transporten serveres 3 stk. håndmadder og 1 øl eller vand.
Kl. 14.45: Forventet ankomst på Dyrehavsbakken.
Tiden fra ankomsten til Dyrehavsbakken og indtil Cirkusrevyen starter er til fri
disposition.
Kl. 17.00: Forestillingen i Cirkusrevyen starter – varighed ca. 2 timer og 15 min.
Kl. 19.30: Spisning i ”Restaurant Den Hvide Hest”, hvor der serveres restaurantens ”Klassiske
aftenbuffet”. Drikkevarer er for egen regning.
Kl. 21.00: Afrejse til Assens.
Kl. 24.00: Forventet hjemkomst.
Der vil senere blive udsendt en pladsreservationsoversigt til deltagerne.
Revybilletterne vil blive omdelt i bussen.
_______________________________________________________________________________

Heldagsudflugt til Skanderborg Slotskirke og Moesgaard Museum
torsdag den 3. oktober 2019
I et samarbejde med Haarby Turist/ Willemoes Rejser arrangeres en heldagsudflugt til
Skanderborg Slotskirke og Moesgaard Museum

Torsdag den 3. oktober 2019
Program, deltagerpris, tilmelding og indbetalingsfrist m.m.
Program
Kl. 08.00:
Kl. 10.30:
Kl. 11.45:
Kl. 12.00:
Kl. 13.15:
Kl. 14.15:
Kl. 16.00:
Kl. 18.00:

Afgang fra P – pladsen på Møllevej bag REMA 1000 i Assens.
Guidet rundvisning i Skanderborg Slotskirke.
Afgang til Restaurant Sølyst i Skanderborg.
Middagsmad – kalvesteg stegt som vildt. (Drikkevarer er for egen regning).
Afgang til Moesgaard Museum.
Guidet rundvisning på Moesgaard Museum.
Rundvisningen, der foregår i små grupper på max. 20 personer pr. gruppe, varer ca. 1
time. Derefter er opholdet på museet på egen hånd indtil kl. 16.00.
Hjemrejse påbegyndes – kaffe og kage ved bussen.
Forventet ankomst i Assens.

Deltagerpris
Pris pr. deltager, der er kr. 598.00 v/ min. 40 personer, omfatter bus tur/retur incl. moms,
pladsreservation i bussen, guidet rundvisning i Slotskirken, entre og guidet rundvisning på museet,
middag på Restaurant Sølyst og 1 x kaffe og rundstykke samt 1 x kaffe og kage ved bussen.

Tilmelding
Tilmelding til heldagsudflugten foretages til Lene Kastrup på tlf. nr. 29697602 eller pr. email: info@willemoes-rejser.dk senest søndag den 15. september 2019 efter først til mølle
princippet.
Indbetalingsfrist
Deltagerprisen kr. 598,00 bedes venligst indbetalt/overført til Nykredit Bank – reg. nr. 8117
– konto nr. 4483248 senest søndag den 15. september 2019.
_______________________________________________________________________________

Aftale med Skov`s Radio i Tommerup
I oktober 2012 indgik klubben en samarbejdsaftale om reparation og køb af radio- og TV m.m.
med

Skov´s Radio v/ Arne Nielsen, Gyvelvænget 13, Tommerup St., 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 11 78 – e-mail: arne@skovsradio.dk
Aftalens indhold fremgår af den tidligere udsendte aftale.
_______________________________________________________________________________

Aftale med SparePart.dk i Assens
I januar 2015 indgik klubben en ny samarbejdsaftale om reparation af mobiltelefoner
(smartphones, IPhones, Tablets, IPads m.fl.), salg af tilbehør til mobiltelefoner samt salg af
reservedele m.m. med

SparePart.dk v/ John James Strobel, Skovvej 2E, 5610 Assens Tlf. 65 90 77 66 –
E–mail: info@sparepart.dk – Hjemmeside: www.sparepart.dk
Aftalens indhold fremgår af den tidligere udsendte aftale.
P.S. Det bemærkes, at firmaets butik på Skovvej 2E er lukket. Firmaets værkstedsafdeling
fortsætter på samme adresse. Henvendelse til firmaet kan ske på telefon 65 90 77 66.
Medlemmerne vil senere modtage yderligere oplysninger om klubbens aftale med firmaet.
_______________________________________________________________________________

Aftale med Vestfyns Teater
Som det er bekendt, har klubben indgået en aftale med Vestfyns Teater.

TILBUD fra Vestfyns Teater til Alle ARF´s medlemmer/venner.
Der gives 10% rabat på op til 2 billetter pr. medlem pr. forestilling til de 8 forestillinger
(4 forestillinger i forårssæsonen), der er med i Vestfyns Teaters abonnementsordning – se
www.vestfynsteater.dk
Ved køb oplyses koden:

arf1819 eller brug linket
http://vestfynsteater.billetten.dk/redeem/arf1819
Bedre tilbud ved større gruppe
Hvis der er tale om en større gruppe, så ring til 30 28 29 65 og få et endnu bedre tilbud.
Og endnu en mulighed
Alle kan når som helst blive medlem af Vestfyns Teater og få 30% rabat.
Som noget nyt er medlemskab inkluderet i billetprisen, så det skal ikke som tidligere købes separat
– og altså ingen ekstra udgift. Køber man billetter til mindst 3 abonnementsforestillinger, får man
30% rabat.
Vestfyns Teaters forestillinger
Se program på www.vestfynsteater.dk
Billetter
Køb online på www.vestfynsteater.dk eller send en mail til: mail@vestfynsteater.dk med oplysning
om forestilling, koden, antal billetter, dit navn, adresse og telefonnummer. Du kan også ringe til tlf.
30 28 29 65.
Teatermenu
Til alle forestillingerne i Arena Assens tilbyder Cafeen ”Saftstationen” en teatermenu, som kan
ses/bestilles på Saftstationens” hjemmeside www.arena-assens.dk/saftstationen - e-mail:
cafe@arena-assens.dk – telefon 23 34 97 86.
_________________________________________________________________________

Klubbens aktivitetsplan for årene 2019 – 2024
1. Ferierejse til Cochem/Mosel i Tyskland samt Luxembourg 16. – 21. juni 2019.
2. Udflugt til Sct. Bendts Kirke i Ringsted, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen 3. juli 2019.
3. Heldagsudflugt til Århus med besøg på kunstmuseet Moesgaard og Skanderborg Slotskirke
torsdag den 3. oktober 2019.
4. Oplevelsesrejse til Dresden i Tyskland i perioden 11. – 15. maj 2020.
5. Udflugt til Sønderborgrevyen med spisning lørdag den 20. juni 2020.
6. Heldagsudflugt bl.a. med ”sejltur på Kielerkanalen” m.m. primo september 2020.
7. 4-dages rejse til Rügen i Tyskland i 2. kvartal 2021.
8. Udflugt med rundvisning på Christiansborg, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2021.
9. Heldagsudflugt til Samsø i 3. kvartal 2021.
10. Udflugt til El-museet i Tange ved Bjerringbro i 4. kvartal 2021.
11. Udflugt med besøg på Carlsberg Museet, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2022.

12. 2 – dages udflugt til Jesperhus Blomsterpark på Mors samt besøg på øen Fur i 2. kvt. 2022.
13. Oplevelsesrejse (5 – 6 dage) til byernes by Paris i 3. kvartal 2022.
14. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022.
15. Udflugt til Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2023.
16. Udflugt til ”Det nordfynske” i 2. kvt. 2023.
17. Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” i 3. kvt. 2023.
18. 4-dages oplevelsesrejse til Bremen med julemarked i Tyskland i 4. kvartal 2023.
19. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2024.
20. Dagstur til julemarked i Krusmølle v/Aabenraa, Sønderborg Slot og evt. grænsehandel i 4.
kvt. 2024.

Klubbens hjemmeside – www.arfassens.dk
Lanceringen af klubbens nye hjemmeside www.arfassens.dk har været længe undervejs. Den er nu
ved at være klar.
Den nye hjemmeside, der er lavet i Joomla, er responsive. Det betyder, at den automatisk tilpasser
sigalle skærmstørrelser. Den sikrer hermed en optimal visning, uanset om du besøger hjemmesiden
fra en PC, tablet eller mobil.
DK Hostmaster er fortsat klubbens Hostmaster. Klubben betaler et årligt gebyr for sikring af
domænet www.arfassens.dk.
www.arfassens.dk har samtidig fået et nyt (gratis) webhotel ved en af webmaster Sanne Ravn
Clausen´s kontakter, der sørger for, at klubbens data (referater, nyheder, billeder m.v.) ligger sikkert
inden for DK´s grænser.
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nyhedsbreve fra både klubben, forbundet og kredsen
samt billeder, historik og meget andet.

_____________________________________________________
Sagen om tilbagebetaling af licensmoms – Hvad er der sket?
Østre Landsret har godkendt sagen om gruppesøgsmål, og der er givet fri proces til at føre sagen.
Det betyder overordnet, at du sammen med 283.000 andre medlemmer har valgt at tilmelde dig og
støtte op om gruppesøgsmålet ”Kræv Licensmoms Tilbage” deltager i retssagen som
gruppemedlem, hvis du har indgivet klage.
Sagen bliver behandlet i retssystemet sammen med de øvrige sager, der også handler om
licensmomsens lovlighed.

Senest har Skatteministeriet oplyst, at ministeriet er enig i vores og de andre sagsøgeres ønske om,
at EU-domstolen tager stilling til en række EU - retlige spørgsmål i sagen. Øster Landsret har derfor
netop besluttet, at sagen skal forelægges for EU – domstolen.
Du behøver fortsat ikke at foretage dig noget i sagen.
Behandling af sagen ved EU – domstolen kan vare fra nogle måneder og op til nogle år. Vi vender
tilbage med mere information, når der er nyt i sagen.
Du kan se flere detaljer på www.licensmoms.dk.
I øvrigt kan henvendelser og forespørgsler rettes til foreningens ”Kræv Licensmoms Tilbage” emailadresse: foreningen-licensmoms@dlapiper.com.
P.S. I skrivende stund indkalder foreningen ”Kræv Licensmoms Tilbage” til generalforsamling
tirsdag den 28. maj 2019 kl. 09.00 hos DLA Piper (advokatfirmaet) på Rådhuspladsen 4, 1560
København V.
Tilmelding skal foretages senest den 21. maj 2019 på e-mail: foreningenlicensmoms@dlapiper.com

Farvel og tak til Dialogforum – møde hos DR i Aarhus
Den årlige DR – dagen for DR-dialogforummedlemmer fra hele landet blev gennemført den 3.
november 2018 i DR´s lokaler i Aarhus. Drøftelserne blev naturligt nok præget af de store
besparelser for DR de kommende år samt af afskeden med Dialogforumordningen i sin
hidtidige form.
Generaldirektør Maria Rørbye Rønn gennemgik den nye spare- og udviklingsplan med titlen ”Et
nyt, mindre og mere digitalt DR”, som indeholder de massive nedskæringer af DR`s virksomhed i
de kommende år. Nedskæringer, som er vedtaget af regeringen og DF.
Forsamlingen havde derefter lejlighed til at stille spørgsmål til medlemmerne af DR`s direktion om
udviklingsplanen, inden der var afsat en halv time til ”en åben snak om den fremtidige dialog
med og om DR”, som var titlen på dette dagsordenpunkt.
Det blev gjort klart, at de regionale Dialogforum ville blive nedlagt fra årsskiftet 2018.
Generaldirektøren takkede medlemmerne for deres indsats de forløbne 4 år samt så frem til et
fortsat godt samarbejde med lytter- og seerorganisationerne.
Nedlæggelsen blev beklaget fra mange sider af bl.a. lytter- og seerforeningsrepræsentanterne.
Kilde (Uddrag): Preben Sørensen, fhv. forbundsformand.

Goddag til ”DR DIREKTE”
Jfr. ovenfor lukkede jo de regionale dialogfora ved årsskiftet.

Her følger DR´s tidsplan på Fyn for afløseren DR DIREKTE. Mød op – deltag i diskussionerne –
husk tilmelding.
Kom med til DR DIREKTE – Hvad betyder det for dig?
DR`s direktører og en række kendte DR – værter tager i den kommende tid rundt i landet for at
møde seere, lyttere og brugere til en direkte dialog. Med dialog vil DR give et indblik i, hvad DR er
for en størrelse.
DR DIREKTE er for alle, uanset hvor meget man bruger DR i sin hverdag, og DR´s generaldirektør
Maria Rørbye Rønn håber, at mange danskere har lyst til at lægge vejen forbi og give deres besyv
med.
Årets første arrangement er allerede holdt på Flådestation Korsør den 3. april 2019.
Du kan tilmelde dig på www.dr.dk/direkte, hvor du også finder tid og sted for kommende
arrangementer.
På Fyn kan du deltage på 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.
De forskellige arrangementer og møder, som DR fremover vil medvirke i er
-

DR Direkte – dialogarrangementer i alle DR´s ni distrikter
Interessemøder i DR´s distrikter om det regionale indhold
Halvårsmøder for eksterne journalister
Halvårsmøder med lytter- og seerorganisationer
Et årligt arrangement for unge
DR Direkte på Folkemødet og
DR Deler – såkaldte Talks om udvalgte emner

Det er muligt at læse mere på www.dr.dk/møddr

Hvad er en Podcast?
Ifølge rapporten Medieudvikling fra DR`s Medieforskning er det nu hver femte dansker, som hører
podcast hver uge. En podcast er en lydoptagelse, som du kan høre, når du vil, og hvor du vil. Man
kan også kalde det radio on demand.
Der er ingen grænser for længden på en podcast, og derfor er der god mulighed for at lave
programmer om nicher, hvor man kan gå helt i dybden med sin hobby eller interesse. Formatet kan
blandt andet være samtaler, interviews, vidensdeling eller debatter.

Det er muligt at lytte til podcasts fra mobilen, en tablet eller en computer. For at lytte til en podcast
kan du bruge en app eller afspille den direkte på en given hjemmeside. Hvis du har en Appletelefon, kan du bruge den forud installerede App ”Podcasts” til at afspille, og på Android-telefoner
kan du selv downloade en App.
Fyens Stiftstidende har lavet forskellige podcasts. Dem kan du lytte til på www.fyens.dk/podcast.
________________________________________________________________________________

Efterlysning af medlemmers e-mailadresser!!
Har du fået en e-mailadresse eller ændret din e-mailadresse – så HUSK at fortælle os det.
Send besked til: Kasserer Bent Clausen – e-mail: abclausen@youmail.dk

___________________________________________________
Bestyrelsens sammensætning:
Formand:

Allan Mogensen, Nr. Alle 32, 5610 Assens
E-mail: almo@newmail.dk

Tlf. 64 71 33 75
Tlf. 20 68 50 13

Næstformand:

John Nielsen, Elmelundsvej 14, 5610 Assens
E-mail: ingelise.john@gmail.com

Tlf. 20 95 15 27

Bent Clausen, Ørnevej 5, 5610 Assens
E-mail: abclausen@youmail.dk

Tlf. 64 71 31 39
Tlf. 21 78 31 39

Sekretær:

Flemming Rasmussen, Odensevej 87, 5610 Assens
E-mail: nira@mail.dk

Tlf. 51 27 38 21

Bestyrelsesmedlem:

Lene Kastrup, Aalevejen 3, Torø Huse, 5610 Assens Tlf. 64 71 29 10
E-mail: lene.kastrup@outlook.dk
Tlf. 29 69 76 02

Kasserer og
nyhedsredaktør:

Webmaster/ administrator af ARF Facebook:

Sanne Ravn Clausen, Lind Hansens Vej 30, 5000
Odense C.
E-mail: s.ravn.clausen@gmail.com

Tlf. 21 26 46 53

________________________________________________________________________________

SKAF ET NYT MEDLEM OG SCOR EN VINGAVE
Flere kunne få glæde af Radio- og fjernsynsklubbens mange fordele.

Du kan hjælpe os med at fortælle en ven/veninde, nabo eller familiemedlemmer om klubben, bl.a.
om dens TV – Forsikring, aftaler med Skov´s Radio i Tommerup, SparePart.dk i Assens og
Vestfyns Teater samt mange sociale aktiviteter, herunder foredrag, udflugter, studieture på radio- og
TV – stationer, week-endrejser, revyture samt oplevelsesrejser i ind- og udland.
Ved at skaffe et nyt medlem gør du samtidig klubbens indflydelse på den landsdækkende
mediepolitik større – til gavn for dig og den øvrige danske befolkning.

Klubben kvitterer med en flaske vin. En flaske god vin for hvert nyt medlem
(husstand), du skaffer. Vinen bliver overrakt på klubbens årlige ordinære
generalforsamling.
_______________________________________________________________________________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):__________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:_________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Telefon:_____________E-mail-adresse:________________________TV-alder (år):_________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem)____________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:__________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Telefon:_______________E-mailadresse:_______________________TV-alder(år)___________

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

