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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 
fra bestyrelsen 

 

 

 

                                                      Maj måned 2020 

 

 

ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber, og 
forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vor 
forenings virke og mediepolitikken i almindelighed.  
 

Radio og TV Nyt 

Udgivelsesdatoer og deadline for bladets indhold: 
 
Deadline   Udgivelse  

Blad nr. 2/2020 9. maj   ultimo juni UDSAT 
Blad nr. 3/2020 3. oktober 2019 primo november 
 
 

Møder: 
 
Temamøde 2020 2. maj 2020 UDSAT Slagelse 
Dialogmøde TV2 26. maj 2020 UDSAT Kvægtorvet, Odense 
Folkemøde Bornholm 11. - 14. juni 2020 AFLYST Allinge 
Temamøde 2020 5. september 2020 Kolding 
Dialogmøde TV2 11. november 2020 Sluseholmen, København 
 
 

Nyt om navne:  
 
- Mark Bundgaard – bliver ny nyhedsvært DR 
- Irene Strøyer – har forladt DR for at blive strategisk chef hos Drive Studies 
- Caspar Dall – DR redaktionschef skal være pressechef for Klima- og Forsyningsministeriet 
- Mads Ellesøe – flytter fra DR til Dokumentarkompagniet i Århus 
- Irene Strøyer – fra DR Unge og udvikling til Drive Studie som strukturchef 
- Sara Maria Franch-Mærkedahl – er atter på TV 2 Vejret  efter endt barselsorlov 
- Nicolai Nybo Hansson – skal være producent hos Nordisk Film – forlader TV2 
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Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 17 (20/4 -26/4) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt 
danskere på 12 år og derover: 

 
Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår kun i totalen. 
Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/  

 

 
Skal man købe 8K UHD i 2020? 
 
Der kommer 8K modeller på markedet her i 2020 fra LG, Samsung og Sony, 
men ligesom i 2019 så er det ikke nogle, ARF-Multimedier vil anbefale at 
betale merprisen for endnu, eftersom der reelt ikke er noget 8K indhold at 
se på disse. Så du betaler ekstra for en masse pixels på skærmen, som du 
ikke rigtigt får fuld udbytte af. 
 
Du kan se hele DIGITALs købsguide her: https://digitalt.tv/2020-tv-
koebsguide/ 
 
 

Skærmstørrelse 
 

Langt de fleste skærme, der kommer på markedet her i 2020, er UItra 
HD skærme, og vil du have den fulde oplevelse af den ekstra opløsning, 
så kræver det, at du sidder tæt på skærmen. Derfor så kan det 
anbefales at kigge på den størst mulige skærm, du har plads/råd til. 

En 55″ Ultra HD skærm har en optimal siddeafstand på 1,59 meter, mens en 65″ skærm ligger på 1,88 
meter. 
 
 

Om DRTV 

 
DRTV indeholder hele DR’s streaminguniverser, herunder DR, DR2 og Ramasjang, og er nu hjemsted for 
kanalerne DR2+, DR3 og DR Ultra. 

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

TV2 Midt-Vest 64 15,4 

TV2  FYN 63 13,8 

TV2 ØST 65 13,8 

TV2 NORD 52 12,8 

TV SYD 79 11,9 

TV ØSTJYLLAND 65 10,3 

TV2 LORRY 128 6,4 

Regionalprogrammer i alt 510 10,1 
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På DRTV finder man både danske og internationale serier, børneunderholdning, ungdomsserier og et 
gigantisk udvalg af DR’s populære produktioner, herunder hele DR-TV’s store arkiv med tusindvis af 
programmer. 
 
 

Radio Loud  
 
Radio Loud har nu været i luften på DAB+ siden den 1. april 2020 og har sendetilladelse med statstilskud 
helt indtil den 31. marts 2024. Radio LOUD satser på unge mellem 15 og 32 år, som er storforbrugere af 
kultur, nyheder og medier. 
Radiokanalen er en lang række radioer og fremtrædende kultur- og undervisningsinstitutioner og 
ungdomsorganisationer, der har fundet sammen om at skabe et landsdækkende medie og en radiostation. 
De deltagende radio stationer er Radio Diablo, Radio Limfjord, Radio Max, Radio Globus, Radio Viva, Radio 
Victoria, Classic Rock Århus, Classic Rock København og Din Radio Østjylland. 
Lanceringen af Loud blev dog lidt anderledes end planlagt. Coronakrisen har medført, at radioen har måttet 
udskyde stort set alle planlagte programmer. I stedet sendes: 
Cecilie Dumanski og Johannes Kaas Fallesen hverdage fra kl. 8-12 
Cecilie Lange og Kevin Shakir alle hverdage fra 12-16 
Frederik Westergaard, Ida Gavnø Scheel-Bech, Mathias Stilling og Chris Pedersen graver i nutidens kultur og 
trends alle hverdage fra 16-20 
Becca Reyes og Benjamin Clemens nørder alt inden for musikkens verden hver lørdag og søndag fra 10-14 
LOUD vil udover radiofrekvenserne, være ti l stede på alle de platforme og medier, målgruppen betjener sig 
af. 
Kilde: Radio Loud 
 
 

Loud har endnu få lyttere  
 
Lyttertallene for Radio Loud i kanalens første uge var så ustabile, at det ikke er til at sige, hvor mange 
lyttere kanalen faktisk havde. Med en redaktion spredt for alle vinde på grund af Corona gik Radio Loud for 
14 dage siden i luften. 
Men hvordan det er gået med lyttertallene siden starten på den nye radiokanal, er ikke til at sige. De har 
nemlig været så lave i Gallups måling af radiolyttertal, at instituttet ikke har taget kanalen med i sin seneste 
oversigt 
Helt konkret er der visse dage, hvor instituttet ikke har kunnet måle, at Loud havde nogen lyttere, og derfor 
var deres tal for kanalen for usikre til at offentliggøre, oplyser Gallup. Nyere lyttermålinger viser dog, at der 
har været op til 15.000 lyttere. 
 
 

Folkemødet på Bornholm aflyst 
 
Folkemødet på Bornholm er aflyst på grund af coronavirus. 
Det bliver helt stille i midten af juni i Allinge på Bornholm i år. 
2020-udgaven af Folkemødet er nemlig aflyst som direkte konsekvens af coronaudbruddet, der har ramt 
Danmark. Det har Foreningen Folkemødet meldt ud efter det seneste bestyrelsesmøde. 
Dermed følger Folkemødet i sporet på utallig større begivenhed fra ind- og udland, som enten er blevet helt 
aflyst eller udsat grundet coronakrisen. Den politiske festival, hvis hovedformål er at hylde demokratiet, 
skulle i år have fundet sted 11.-14. juni. 
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Formand i Foreningen Folkemødet Jann Sjursen siger, at man de seneste uger har fulgt situationen med 
coronaudbruddet i Danmark nøje, og at der ikke er andet at gøre end at aflyse. 
- Det her er selvfølgelig trist på mange måder, men vi vil komme stærkt igen ved Folkemødet i 2021, siger 
Sjursen. 
 

Ny undersøgelse fra Medietilsynet, Norge 
 
Over halvdelen af unge der spiller på nettet bruger penge når de spiller. Brug af penge i spil er normalt 
blandt de børn der spiller spil, viser Medietilsynets undersøgelse. Næsten seks af ti 9-18 årige som spiller, 
bruger penge i spil, og andelen er højest blandt drengene. – Tallene viser, at det er vigtigt at forældrene 
snakker med deres barn om pengeforbrug på nettet, allerede fra en tidlig alder. 
 
 

Radio24syv opgiver retssag 
 
Mangel på penge tvinger People Group Five A/S (Radio24syv)  til at droppe retssagen om det 
omdiskuterede udbud af den dab-kanal, som radioen tabte til ungdomskanalen Loud. 
Det meddeler Radio24syvs advokat Anders Nørgaard Jensen. 
»Vi er tvunget til at stoppe retssagen. Er der ikke økonomisk rygdækning, og sagen vokser sig stor, så er det 
økonomisk uforsvarligt for alle«, siger han.  
Den tidligere borgerlige regering lancerede dab-kanalen som en redningsplanke til Radio24syv, der ikke 
ønskede at søge om at fortsætte på FM4-båndet, fordi det politiske krav var, at radioen skulle flytte til 
provinsen. Men radioen tabte som bekendt til Loud, der gik i luften 1. april. 
Retssagen bliver opgivet, fordi Borgerretsfonden, der ønskede at støtte People Group Five – selskabet bag 
Radio24syv – har fået forbud mod at støtte retssagen med de bebudede 3 millioner kroner. Civilstyrelsen 
mener, at det vil være i strid med Borgerretsfondens vedtægter. 
 

Rigsrevisionen frikender Radio- og tv-nævnet for alvorlige fejl  

Rigsrevisionens konkluderer i sit notat om udbuddet af dab-kanalen og ikke mindst Radio- og tv-nævnets 
behandling af sagen, at den i grove træk foregik helt efter bogen. 
»Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende 
forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye dab-kanal«, 
skriver Rigsrevisionen i notatet, der blev sendt til Folketingets statsrevisorer fredag. 
Det gælder også den regnemetode, som nævnet anvendte til at tildele ansøgerne point inden for forskellige 
kategorier, og som blandt andre Radio24syv siden afgørelsen har været voldsomt kritisk over for. 
Udbudsmaterialet levede op til kravene om ligebehandling og gennemsigtighed, konkluderer 
Rigsrevisionen, ligesom den udsendte begrundelse for afgørelsen fulgte forvaltningslovens krav. 
Ifølge DR anser statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), på baggrund af notatet sagen for at være 
lukket. 
Du kan se notatet her:  https://www.ft.dk/statsrevisor/20201/notat/7/2178598.pdf 
 

Ombudsmanden skal måske ind i sagen om Loud-tildelingen 

People Group Five har udtalt ønske om at få Folketingets ombudsmand til at se på sagen.  Ombudsmanden 
har tidligere afvist sagen, men når der nu ikke mere er nogen retssag, står denne ikke i vejen for at 
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Ombudsmanden undersøger sagsforløbet, og habiliteten i Radio- og tv-nævnet.  En række politikere med 
Radikale Venstres medieordfører, Jens Rohde, i spidsen har ligesom Radio24syv kritiseret nævnet for at 
være inhabilt. Blandt andet fordi nævnets sekretariat er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet, der også administrerer andre af LOUDs bidragydere som f.eks. Nationalmuseet, der 
havde en klar interesse i, at Loud vandt udbuddet. 

 

 
Store prisstigninger hos You See tv pakkerne 
 
YouSee tv-kunder med "ældre abonnementstyper" kan se frem prisstigninger på op imod 100 kr./md. fra 
juni 2020 
De store prisstigninger kommer få måneder efter, at YouSee smed Discoverys 11 kanaler ud af tv-pakkerne 
uden at sænke priserne samt midt i coronakrisen, hvor så godt som al sport er sat på pause. 
Flere kunder har ytret stor utilfredshed med de store prisstigninger. De største prisstigninger på op imod 
100 kr./md. (eller 20 %) vedrører fuldpakken, men også mellem- og grundpakken stiger i pris hos visse tv-
kunder. 
Folketingets Erhvervsudvalg har nu bedt Erhvervsministeren forholde sig til de store YouSees markante 
prisstigninger hos You See. Folketingets Erhvervsudvalg har noteret sig udviklingen og beder 
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) forholde sig til sagen. Det fremgår af et på Folketingets hjemmeside 
offentliggjort udvalgsspørgsmål med henvisning til Flatpanels artikel fra den 21. april. 
Flatpanels.dk som er kilden til denne artikel har lavet en: Guide: Den billigste tv-pakke 

 

Store fratrædelsesvederlag 

 
Tidligere direktør for TV2, Merete Eldrup kunne ved sin fratrædelse indkasserer 6,8 millioner kr. i 
fratrædelsesgodtgørelse, hendes årsløn udgjorde, ca. kr. 4,5 millioner kr. inkl. fri bil.  - Ligeledes kunne TV2 
finansdirektør Peter Normann indkassere en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 4,1 millioner ved sin 
fratrædelse, hans årsløn udgjorde ca. 3,3 millioner kr. inkl. fri bil. Beløbene der blev udbetalt er i 
overensstemmelse med deres ansættelseskontrakter. 
Til sammenligning udgjorde årslønnen inkl. pensionsbidrag kr. 3,7 millioner for DRs generaldirektør Maria 
Rørbye Rønn. 

 

Nyt bestyrelsesmedlem - TV2 

 
 Efter 8 år i bestyrelsen for TV2, fratræder Bjørn Erichsen, og som nyt medlem indtræder Charlotte Bach 
Thomassen, der tillige er formand for idrætsorganisationen DGI. 
 

Stumfilm.dk  
 
Filminstituttet har åbner et nyt streamingsite ved navn stumfilm.dk. Det gik i luften i november måned 
med knap 40 stumfilm, og gennem de næste fire år kan man følge med i digitaliseringen af over 400 værker 
fra perioden 1903-1928. 
Det er et det største filmhistoriske formidlingsprojekt i Danmark, og det bliver både omfattende og 
uforudsigeligt. En del af de gamle ruller har ikke været set siden 1920’erne. Efterhånden som filmene bliver 
digitaliseret, kan de streames på sitet, hvor de bliver suppleret af bl.a. plakater, fotografier, tematekster, 
manuskripter og datidens anmeldelser. Alt indhold er gratis og frit tilgængeligt, og en del kommer også til 
at ligge i en engelsk version. 
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Lytternes og seernes redaktør? 
 
Har du set, læst eller hørt noget på DR’s kanaler, som du ikke er tilfreds med? Måske vil du bare sige din 
mening? Måske vil du klage? Eller søger du hjælp til, hvordan du kommer videre med dit problem?  
Alle er velkomne til at kontakte lytternes og seernes redaktør.  
Uanset hvad er du velkommen hos lytternes og seernes redaktør. Du kan ringe på hverdage på 35 20 30 40 
og evt. lægge en besked – eller skrive en mail til lsrred@dr.dk 
Hvis du har en konkret klage, ris eller måske ros over DR, kan du kontakte DR her. 
Hvis du vil skrive et brev, kan du sende det til: Jesper Termansen, Lytternes og seernes redaktør, DR Byen, 
Emil Holms kanal 20, 0999 København C. 
Hvad kan lytternes og seernes redaktør tage sig af? 

Fejlagtige oplysninger, ensidige programmer eller andre lignende forhold der handler om programetik. Det 
tager lytternes og seernes redaktør sig af. 
Licens, teknik, der ikke virker eller problemer med serieafsnit eller udsendelser har lytternes og seernes 
redaktør ikke indflydelse på. Her kan du henvende dig til DR’s Programservice: http://dr.custhelp.com/ 
Skal lytternes og seernes redaktør tage din sag op? 

Lytternes og seernes redaktør tilrettelægger selv sit arbejde. Falder sagen uden for arbejdsfeltet med 
programetik, så tager han den ikke op. Men du er velkommen til at sige din mening. Måske kan redaktøren 
hjælpe dig til den rette. 
Hvornår er det en klage? 

DR får hver dag mange henvendelser fra lyttere, seere og brugere. DR har ikke ressourcer til at svare alle 
personligt, og derfor er det besluttet, at kritik, ris og ros ikke får et personligt svar fra DR, kun egentlige 
klager. 
Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra DR? 

DR svarer altid brugeren i første omgang i sager om presseetik. Er du ikke tilfreds med DR’s svar, kan du 
bede lytternes og seernes redaktør om at gennemgå din klage på ny. 
Kan du klage anonymt? 

Nej, du skal oplyse dit navn. 
 
 
 
 

Sådan påvirker corona DR’s programmer fremover 
 
DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn fortalte onsdag 29-04-2020 om formiddagen på et online-
pressemøde om konsekvenserne af Corona for DR’s programmer fremover, ligesom sløret blev løftet for en 
række kommende satsninger.  
Nye planer for sommeren og ændringer til efteråret 

Blandt de større konkrete ændringer er sommeren på både tv, digitalt og radio. Her skulle der oprindeligt 
været sendt både EM i herrefodbold og OL, der begge er rykket til næste år. 
Derfor har DR netop efterspurgt nye programmer for over 10 millioner kroner hos de danske 
produktionsselskaber. Udover det vil DR til sommer fokusere på at bringe kulturen ud til de mange 
danskere, der ellers ville have opsøgt den på sommerens musikfestivaler, museer, kulturtilbud mv. Der vil 
også være mange danske film – både på flow-tv og på streamingtilbuddet DRTV – ligesom en række 
naturprogrammer vil blive tilføjet DR’s naturtema, der netop er skudt i gang med ’Vilde, Vidunderlige 
Danmark’. 
Efteråret og vinteren byder også på en række markante ændringer. 
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’Gift ved første blik’ er udskudt i forhold til programmets normale sendetidspunkt, da det ikke er forsvarligt 
at gennemføre optagelserne i nærmeste fremtid. 
’Den store bagedyst’ og årets julekalender er blandt de programmer, som DR håber at kunne producere og 
færdiggøre som planlagt - trods de svære produktionsforhold. Julekalenderen mangler stadig en række 
optagelser, og optagelserne til ’Den store bagedyst’ begynder inden længe i første omgang af de enkelte 
deltagere, men i et langsommere tempo end normalt. 
En række programmer forventes at blive produceret og sendt som planlagt. Det drejer sig blandt andet om 
’Hammerslag’, ’Kender du Typen?’, ’Danmarks næste klassiker’ og ’Løvens Hule’. 
Kommende satsninger på vej 

Pressemødet handlede dog ikke kun om ændringer. Også en række større kommende satsninger blev 
præsenteret. 
DR kommer i maj til at dække både 100-året for Genforeningen og 75’året for Danmarks befrielse. I år er 
det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. DR markerer jubilæet med flere tiltag, 
der dykker ned i et dramatisk og afgørende kapitel af danmarkshistorien. Som det helt store flagskib er 
serien ’Grænseland’ – en historisk dramadokumentar i fire dele. ’Grænseland’ har premiere på DR1 den 17. 
maj. DR fejrer også 75-året for Danmarks befrielse. Der sendes live på DR1 den 4. maj, hvor der tændes lys 
over hele landet. Der vil være gæstetalere og musik med blandt andre Katinka og Caroline Henderson. 
Foråret kommer også til at stå i musikkens og sangens tegn. I maj vil DR’s radiokanaler fortsat spille mere 
dansk musik, og DR er i dialog med festivaler og foreninger, så der trods aflysninger kommer fokus på 
livemusik hen over sommeren. Den gradvise genåbning af DR vil ligeledes betyde, at flere velkendte 
musikprogrammer på blandt andet P3 vender tilbage på radiokanalerne i næste uge. Morgensangen på DR1 
og P2 kører frem til sankthans, og fællessangen fredag aften på DR1 fortsætter gennem maj, ligesom der vil 
komme en særlig sankthans-udgave. Torsdagskoncerterne vil også vende tilbage, dog i første omgang 
optaget uden publikum. 
To store eksterne produktioner sat i søen 

Dramaserien ’Borgen’ vender tilbage på skærmen. I 2022 skal danskerne igen følge Sidse Babett Knudsen i 
skikkelse af Birgitte Nyborg og hendes bestræbelser på at styre sig igennem politiske magtkampe og 
intriger, når den populære DR-serie ’Borgen’ vender tilbage. Læs mere om ’Borgen’ nedenfor 
Desuden investerer DR i en ny stor satsning til børn. Ramasjang skal nemlig have sin helt egen nye, originale 
animationsserie. Den har DR netop onsdag sendt i udbud til det eksterne marked i Danmark. 
Ambitionen er en animationsserie i over 50 afsnit, der i kvalitet kan være med på internationalt niveau, som 
skal løbe over skærmen i 2021. 
Med denne nye satsning på animation, investerer DR i animationsbranchen og de mange dygtige talenter i 
branchen herhjemme. 
Læs om de løbende programændringer på tv, radio og digitalt: dr.dk/programændringer 
 
 
 

Videosamtaler – en mulighed for ældre og unge at mødes 
 
Coronavirussen betyder, at mange af os er bundet til hjemmet – måske uden fysisk kontakt til familie og 
venner. 
Her kan en telefonsamtale med pårørende opmuntre – og ikke mindst, hvis du har mulighed for at  se den, 
du taler med. Her er videosamtale via smartphone, tablet eller computer, 
Du skal bruge det kamera på din telefon eller computer som du bruger, hvis du tager foto eller ”selfie”. 
Sådan kan du gøre, hvis du har et: 
Internet i hjemmet.  
Har du Internet i dit hjem, kan du slutte din mobiltelefon til dit trådløse netværk. De fleste udbydere af 
Internet inkluderer ubegrænset brug af data i deres abonnement, så det vil ikke koste dig ekstra at have 
video-samtaler.  
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Har du ikke en trådløs router, kan du bruge din PC til video-samtaler. Det kræver så, at din PC har et 
indbygget web cam (kamera), eller at du har et webcam, du kan slutte til Pc’en.  
Næste skridt er at finde en app, som både du, og den du vil video-samtale med, vil benytte. 
Her er nogle forslag til apps med link til vejledningen i brugen, der gør det let for dig at have video-samtaler 
– eller video-chats – med andre. 
Messenger 

Link:  Messenger til videoopkald. 
FaceTime 

iPhone har en app, der gør det nemt at foretage video-opkald. FaceTime hedder app’en, og den er også 
integreret i sms-app'en. Så du kan nemt foretage et video-opkald med én, du sms’er med. 
 Link: FaceTime til videoopkald. 
SnapChat 
Har du SnapChat installeret på din mobil, skal du vide, at du også kan video-chatte dér.  
Link til: SnapChat til videoopkald 
Instagram 
Instagram har en funktion, der gør det muligt at have video-samtaler med andre.  
Fordelen ved Instagram er, at flere og flere har app’en installeret. Og at den fungerer på tværs af typer af 
mobiltelefoner. 
Link: Instagram til video-opkald 
WhatsApp 
WhatsApp kan være god, hvis du har venner eller familie i udlandet. Først og fremmest fordi app’en er 
meget udbredt i resten af verden. Men også fordi den fungerer på tværs af platforme. 
Link: Videoopkald med WhatsApp  
Det koster ikke noget at foretage video-opkald, uanset hvor mange I er. Men igen: Du skal være 
opmærksom på, at videoopkald bruger mere data. Så hvis du ikke bruger wifi, men mobildata, kan du løbe 
tør for tid. Eller det kan blive for dyrt. 
Få vejledning til video-samtaler 

Du kan få mere vejledning via dette link, der trin-for-trin, kan hjælpe dig, når du vil i gang med at video-
chatte. 
Link: https://www.ekurser.nu/kursus/619 
 

 

 


