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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 

fra bestyrelsen 

 

                                                   Maj måned 2021     
 
 
ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i kredse og klubber, og forsøger at give 

informationer til brug i agitationen for nye medlemmer samt i det oplysende arbejde om vor forenings virke 

og mediepolitikken i almindelighed.  

 

Radio- og TV Nyt 
Deadline  Udkommer 

Nr. 2/2021  2/5 primo juni 2021 

Nr. 3/2021  4/10 primo november 2021 

 

Radio- og TV Nyt kan ses på foreningens hjemmeside www.arf.dk . 

 

Møder: 
 

Dialogmøde DR 06. maj 2021  DR Byen - web 

Dialogmøde TV2 10. maj 2021  København 

Hovedbestyrelsesmøde 11. maj 2021  web 

Folkemøde, Bornholm 16-20. juni 2021 Allinge, Bornholm 

SLS – Repr. møde 30. august 2021 TV2 Lorry (alle kan deltage) 

SLS Bestyrelsesmøde 10. september 2021 KLF - Fredericia 

Landsmøde  25. september 2021 Parkhallen - Kolding 

 

Nyt om navne:  
 

- Hans V. Bischoff – fhv. tv-vært er død – 88 år 

- Christina Boutrup – ny Asien korrespondent hos TV2, skal dække Kina 

- Michael Charles Gauni – forlader DR, skal være musikredaktør hos Berlingske 

- Niels Bomann – forlader TV2, skal være producent hos STV 

- Bo Foged – ny næstformand TV2 – er også adm. Direktør for ATP 

- Ane Hendriksen – ny i bestyrelsen for TV2 – er direktør for Velux Fonden 

- Merete Lundbye Møller – forlader TV2 bestyrelsen, har været næstformand siden 2012 

- Sisse Fjeldsted – forlader TV2 bestyrelsen – medlem siden 2018 

- Katrine Hetz Mortensen – Ny vært på TV2 News fra 1/6 – tidl. pressechef hos Liberal Alliance 

 

 
Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 16 (19/4 -25/4) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt 

danskere på 12 år og derover: 
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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/  

 

 
Nyt om kommende Medieaftale 
 

På web-møde med Kulturministeren oplyste hun, at medieforhandlingerne går i gang så snart Corona-

situationen tillader dette. 

 

TV2 kommer ikke til salg under denne regering 

 

Kulturminister Joy Mogensen har udpeget to nye medlemmer til TV 2's bestyrelse. TV 2 er ikke til salg, og 

virksomheden skal være rustet til forandringerne i et medielandskab drevet af techgiganter og streaming-

tjenester. Derfor ændres bestyrelsen. 

Kulturministeren har udpeget administrerende direktør for ATP, Bo Foged, som ny næstformand i TV 2's 

bestyrelse og direktør for Velux Fonden, Ane Hendriksen, som nyt medlem. De skal afløse Merete Lundbye 

Møller, der har været medlem af bestyrelsen i ni år, og Sisse Fjeldsted Rasmussen, der har været medlem af 

bestyrelsen i tre år. 

Kulturminister Joy Mogensen siger: 

”TV 2 er ikke en virksomhed, der kommer til salg under denne regering. TV 2’s fremtid er at være en 

medievirksomhed, som er ejet af danskerne i fællesskab. Regeringen ønsker en kultur- og nyhedsinstitution 

i det danske medielandskab, der skal sikre dansk kultur og journalistik i danskernes medieforbrug. Af de to 

årsager har regeringen ændret i bestyrelsessammensætningen i TV 2. 

Det er vigtigt med en fællesejet virksomhed som TV 2, der kan være en konkurrerende aktør til de 

voldsomme forandringer i medielandskabet, der er drevet af techgiganter og internationale 

streamingtjenester. Derfor har regeringen udpeget to bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer 

grundighed, engagement, samfundssind og en evne til at tænke langsigtet.” 

TV 2’s bestyrelse vil fremover bestå af Jimmy Maymann (formand), Bo Foged (næstformand), Henrik Ravn, 

Ane Hendriksen, Hermann Haraldsson, samt de tre medarbejder-valgte medlemmer Astrid Søndberg, 

Thomas Breinholt og John Jäger. 

 

Lytter og seernes mediekonference 
 

SLS (ARF Multimedier + KLF Kirke og Medier`+ EU Modstanderne, Kik og Lyt) forsøger at iværksætte en 

større mediekonference på Christiansborg forud for medieforhandlingerne, hvor et af temaerne bliver arms 

længde princippet. Er public service medierne mindre frie med skattefinancieringen eller licens. Og hvis, 

hvordan sikrer vi os så bedst med skattefinansieringen. 

 

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

 1 - TV2 ØST    66 12,8 

 2 - TV Midt-Vest  57 12,8 

 3 - TV2 NORD   45 11,3 

 4 - TV SYD   70 10,2 

 5 - TV2 FYN 44 9,7 

 6 - TV ØSTJYLLAND 50 8,5 

 7 - TV2 LORRY 96 4,8 

Regionalprogrammer i alt 420 8,3 
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Lytter og seer-redaktørens rapport, 2. halvår 2020 
 
Lytter og seernes redaktør udgiver halvårligt en rapport over sit arbejde, via nedenstående link kan du se 

den seneste rapport for 2. halvår 2020. 

Lytternes og seernes redaktør (LSR) skal på baggrund af henvendelser og klager vurdere, om DRs indhold 

lever op til en høj programetisk og journalistisk standard. Sideløbende hermed skal LSR fremme bedre 

klagebehandling, svarkultur og dialog med DRs brugere. 

LSR er ankeinstans, når det gælder klager over væsentlige brud på DRs programetik. Som led i sit arbejde 

med ankesager udarbejder LSR en indstilling til DRs generaldirektør.  

 Tilslutter generaldirektøren sig en eventuel kritik, skal den følges af DR. Når der er truffet afgørelse i en 

ankesag, kommer nyheden på dr.dk.  

LSR kan sige sin mening og afgive henstillinger i konkrete sager og i forhold til redaktionel praksis. 

I det daglige arbejder LSR sammen med DR Etik og DR Jura. I modsætning til DR Etik og DR Jura beskæftiger 

lSR sig ikke med DRs programmer og indhold, før det har været publiceret. 

LSR er ansat af DRs bestyrelse og ikke underlagt DRs daglige ledelse. 

lsr_halvaarsrapport_for_2._halvaar_2020_efter_bm_27104225 (2).pdf 

 
Oiii 
 
Er Nordisk Films børneunivers, der sendes på TV2 Play. Universet er fyldt med danske børneserier til børn i 

alderen 3-11 år. Universet indeholder bl.a. Gummitarzan, Valhalla og de nye Far til Fire film. Børneuniverset 

startede 1. december 2020, så måske har du allerede stiftet bekendtskab med det. www.oiii.dk  

 

 

OL 2021 

De olympiske sommerlege finder sted fra d. 23. juli til d. 8. august 2021,hvis planen kan holdes. 

DR1 sender fra OL-studiet på tagterrassen fra klokken 8.00 til klokken 18.30. Mellem konkurrencerne bliver 

der samlet op på resultaterne, og fra klokken 15.30 til klokken 18.30 sendes der klip fra dagens 

højdepunkter 

Om aftenen sendes et primetime-magasin på DR1 på en time fra klokken 20.00 til klokken 21.00 med de 

vigtigste OL-nyheder. 

Der laves også en særlig OL-kanal på DR’s streamingtjeneste DRTV. På den særlige OL-kanal kan man 

gennem hele døgnet både følge sportsbegivenhederne direkte, men også genopleve døgnets store 

sportsøjeblikke. 

OL dækkes hele døgnet på dr.dk med blandt andet en liveblog, der går helt tæt på de discipliner, der har 

dansk deltagelse som for eksempel håndbold, cykling og badminton. 

 

 

TV SYD streaming 
 

TV Syd ønsker, at flere i deres sendeområde skal tilgå Regionens indhold gennem streaming, et arbejde på 

flere fronter er derfor sat i værk for at nå dette mål. 

”Der er et kæmpestort potentiale. Hvis vi så faktisk gør en indsats og skruer op for teknik og funktionalitet, 

så det bliver mere som de streamingstjenester, vi kender, så tror vi på, at vi kan hente noget,” siger Louise 

Kielstrup, der er udviklingschef på TV Syd til MediaWatch. En ny App forventes at være klar inden sommer. 
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Danmark på film 
 
er Det Danske Filminstituts streamingsite med historiske film fra Danmark, Færøerne, Grønland og Island. 

Her kan man se dokumentariske optagelser fra perioden 1889-1995. 

Filmene er frit tilgængelige og gratis at se online på: 

 https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film 

Der er fuld damp på digitaliseringen i filmarkivet, og det betyder, at ”Danmark på film” rummer over 

dobbelt så mange film, som da sitet blev åbnet. Og der bliver løbende digitaliseret flere film fra arkivets 

guldgrube. En del af filmene kommer fra Statens Filmcentral, så der er mulighed for at mindes 

filmoplevelser fra barndom og skoleår. Der er nu 630 film, 1290 filmklip og over 100 timers levende 

Danmarkshistorie at dykke ned i. 

Det er nemt at finde de film og filmklip som man er interesseret i. Der er et interaktivt Danmarkskort, hvor 

man kan finde et geografisk område, og som noget nyt er der introduceret en tidslinie, hvor man kan se 

film fra udvalgte år. 

 

Ultra Nyt+ 
 

I DRs fortsatte satsning på børnefamilierne, har de udviklet en ny App. Der er tale om et univers med et 

virtuelt samtalerum for børn i alderen 9 – 14 år. 

DR oplyser, at Appen er udviklet i samarbejde med skolebørn fra hele landet. 

Det er meningen, at den nye børne-App klan anvendes som børn kender de sociale medier. 

 
 
Nyt bog-program DK4 
 

Bo Tao Michaëlis, der tidligere var kulturanmelder hos Politiken skal være vært på et nyt program hos DK4, 

”Bog og forfatter”, oplyser tv-stationen i en pressemeddelelse. 

Programmet skal imødekomme ønsker om flere inspirerende og begavede samtaler om litteratur. 

 
 
TV2 laver ny julekalender til 2022 
 

Familiejulekalenderen er et af TV 2’s allerfineste bidrag til public service i en tid, hvor tv- og 

streamingmarkedet er fyldt med udenlandske formater. Den kan samle danskerne og give dem et frikvarter 

i den travle juletid. Oveni er det helt fantastisk, at hele holdet bag Tinka igen er klar til at tage os med på en 

spændende rejse ind i Tinka-universet, siger fiktionschef Katrine Vogelsang, TV2.  

Den nye julekalender får premiere på TV2 Play og TV2 i julen 2022. . I 2021 er det Kometernes jul der skal 

underholde seerne på TV 2 

 
 
Ny medieordfører 
 

Efter Britt Bagers gik over og blev medlem af den konservative folketingsgruppe, har Venstre udnævnt 

erhvervsmanden Kim Valentin som nye medieordfører.  

Han har tidligere udtalt, at han synes det er spild af penge, hvis ingen lytter til Loud 

Kim Valentin driver virksomheden Finanshuset i Fredensborg. 

Seneste nyt: 

Kim Valentins post som medieordfører blev ganske kort – allerede sidst i aprilmåned udnævnte Venstre en 

ny ordfører, det blev det mangeårige medlem: Jan E. Jørgensen, som nu er medieordfører for Venstre. 
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Ny Apple TV boks 
 

Apple har nu præsenteret en opdateret Apple TV 4K. Den nye boks byder nu på 'A12 Bionic' chip, en 

redesignet Siri-fjernbetjening, HDR i højere billedfrekvens, HDMI 2.1, WiFi 6 mm. 

Apple har også redesignet Siri-fjernbetjeningen. Den er stadig i aluminium men Siri-knappen er flyttet til 

siden.  

Den opgraderede boks kan nu håndtere HDR (High Dynamic Range) video i højere billedfrekvens (HFR), 

hvilket i denne forbindelse dækker over 60fps, ifølge Apple. 
 
 

Nyt WiFi koncept fra Stofa 

Stofa melder at de sænker priserne på fiberpakken, der falder 60 kroner i måneden. Samtidigt introduceres 

et nyt WiFi-koncept til kunder med de hurtigste forbindelser. 

– Vi sænker priserne på vores 1000/1000 Mbit-forbindelse fra 499 kr. pr. måned til 439 kr. pr. måned. Vi vil 

gerne være konkurrencedygtige også på de høje hastigheder, udtaler Sune Nabe Frederiksen, adm. direktør 

i Norlys Digital. 

Den 6. april lancerer Stofa et nyt wifi-koncept, der skal komme den ustabile trådløse internetforbindelse til 

livs i de danske hjem. Konceptet hedder WifiGaranti og bygger oven på internet- og tv-udbyderens 

populære SuperWifi, som er små enheder, der kan placeres i hjemmet for at forlænge og forstærke det 

trådløse internetsignal. Med WifiGaranti tager Stofa skridtet længere og lover upåklagelig dækning i 

hjemmet. 

– Ustabilt trådløst internet er en af de primære kaldsårsager og kilder til frustration hos vores kunder. Og 

det er der ikke noget at sige til, for det er en drilsk teknologi, der påvirkes af utallige faktorer såsom 

murenes tykkelse og placering. Af den grund bliver den trådløse hastighed heller aldrig den samme som en 

kablet, men der er meget, man kan gøre for at sikre en god og stabil trådløs oplevelse. Og det vil vi gerne 

tilbyde at hjælpe kunderne med, forklarer Sune Nabe Frederiksen. 

Med WifiGaranti får kunden en ekspertvurdering af, hvad der skal til for at dække netop deres hjem 

trådløst. Dernæst bliver kunden tilbudt at få en tekniker ud, der vil tage bestik af hjemmet og sætte det nye 

trådløse udstyr op og sikre sig, at det virker optimalt. Inden for de første 2-3 uger vil kunden blive kontaktet 

for at høre, hvordan det fungerer, og er der forbedringsområder, der ikke kan løses på afstand, kommer der 

en tekniker på besøg for at optimere opsætningen. Er kunden stadig ikke tilfreds, er der inden for den 

første måned mulighed for at få pengene tilbage. 

– WifiGaranti er en premium service til de kunder, hvor det bare skal virke. Vi går skridtet længere på alle 

områder for at sikre os, at den trådløse forbindelse er optimal hos kunden, hvad end vi skal trække kabler, 

sætte ekstra enheder op i hjemmet eller fintune indstillingerne på routeren. Alle med WifiGaranti skal 

kunne streame 4K-indhold eller være i online møder i alle hjemmets rum, og det er vi parate til at 

garantere, fortæller Sune Nabe Frederiksen. 

WifiGaranti er i første omgang et tilbud til kunder med den største internetpakke på 1000/100 Mbit (coax) 

eller 1000/1000 Mbit (fiber). Tilbuddet vil også gælde for alle eksisterende kunder med Giga/Giga Fiber-

pakke hos Stofa. 

Kilde: Nordlys 

 

Ny WEB-Radio ser dagens lys 
 
Der er nu mulighed for at høre taleradio om morgenen, som ikke er licensbetalt. 

Mandag, den 19. april 2021 gik ”Den Uafhængige” i luften med En Uafhængig Morgen, som vil sende alle 

hverdage mellem kl. 7 og 8. 
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Radioens ambition er at lave Danmarks mest kritiske, nysgerrige og uforudsigelige morgenradio, og det vil 

et hold på over 30 personer arbejde for, kommer til at ske. 
Sådan kan du lytte til radioen: 
App til iPhone/iPad - link  
App til Android (på vej) - indtil da kan du lytte med via dk4dab’s app til Android her  
Web-afspiller  
DAB: dk4dab  
Vores facebook-side  
Nåede du det ikke vil alle udsendelser være tilgængelige som Podcast. 
 
 
Ny DAB+ radio 
 
Efter et hårdt år, hvor radiolytningen i biler og på arbejdspladser er faldet i takt med stigende 

hjemmearbejde, er Danmark nu på vej tilbage til en mere normal hverdag. Derfor er timingen god til 

lanceringen af en ny radiostation: Lytningen stiger igen og med DAB+ som standard i alle nye biler, 

forventer vi, at der kommer endnu mere digital lytning, siger adm. direktør Jim Receveur. 

Planet Rock er et af Bauer Medias engelske radiobrands. Stationen er den største rockradio i England med 

over én million lyttere. Tilbage i 2013 lancerede Bauer Media, med stor succes, den lidt hårdere rockkanal, 

myROCK. Den samlede i sidste uge 160.000 danske rocklyttere iflg. Gallup: Det viser at danskerne har en 

stolt rocktradition og med lanceringen af Planet Rock samler vi nu de helt store og efterspurgte klassikere 

fra 70’erne og frem til midten af 90’erne, fortæller Jim Receveur. 

Planet Rock kan høres på DAB+ i Storkøbenhavn og Østjylland, samt i Bauer Medias RadioPlay App og 

på radioplay.dk. 

Bauer Media Group er en tyskejet mediekoncern med udgivelser på tv, radio og print i flere end 20 lande og 

er den største radiobroadcaster i Europa. I Danmark ejer Bauer Media landets største kommercielle 

radiostation NOVA, samt radiostationer som Radio 100, Pop FM, The Voice, Radio Soft og myROCK. Bauer 

Media har kontakt til flere end 2,5 mio. danskere hver uge. 
 
 

Høring af public service redegørelserne 
 
Den 1. maj var deadline for public service stationernes indsendelse af deres årlige redegørelse om 

opfyldelsen af ders public service kontrakter. 

Men nu vil Radio- og tv nævnet fremover også sende alle redegørelser ud til en offentlig høring. Hidtil var 

det alene DRs redegørelse og TV2s der var omfattet. Men i år kommer Radio4 og Loud også med. 

Det er især den store omtale af Radio Loud, der har fået nævnmet til at beslutte at også de privatejede 

public service stationer skal omfattes af den offentlige høring. 

Så nu får du som lytter mulighed for at kommenter på redegørelserne. 

I øvrigt under det Radio og tv nævnets formand, at der ikke er stillet krav om lyttertal til Radio Loud. 
 
 

Læs rapporten ”FORBRUG” 
 

Rapporten ”Forbrug” er en del af Kulturministeriets ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, 

som løbende offentliggør viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens 

udvikling og vilkår. 

Rapporten er baseret på data fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse. Alle forbrugsposter er 

korrigeret for den generelle prisudvikling ved Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks, svarende til, at der 
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korrigeres for inflation. 

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 

 

 

Viasat og Canal Digital skifter til fælles navn: ”Allente”  

Det er snart et år siden at det blev offentliggjort at Canal Digital og Viasat fusionen var blevet EU godkendt 

og det fælles navn ville blive Allente, en forkortelse for All Entertainment. 

Man har dog kørt videre som Canal Digital og Viasat, men fra 13. april skifter man så endelig til det fælles 

navn Allente, hvor webadressen allente.dk også bliver aktiv.  
Er du kunde hos Viasat, så sker der dog fortsat ingen umiddelbare ændringer. Abonnementer og 

kanaludbud er indtil videre uforandret.  Der skal heller ikke skiftes boks, dog skal parabolen drejes fra 5 øst 

til 1 vest. Det skifte er godt i gang allerede og sker uden omkostninger for kunden. 

Der oplyses, at Allente vil præsentere dig for nyt og spændende indhold i løbet af året. Lige nu har vi brug 

for lidt tid til at udvikle os sammen som nyt selskab, lyder det i kundemailen fra Viasat. De lover at fortælle 

mere om alt det, der skal ske, og at man vil komme information om ændringer i god tid. 

TV-pakkerne skifter dog navn for nye kunder. Du kan se Allentes pakker her. 

 

 

 
 

 

 


