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ARF – INFOrmation 
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter 

fra bestyrelsen 

 

                                                   September 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. 3/2021  4/10 primo november 2021 

 

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

 

 

Møder: 
 

SLS Bestyrelsesmøde 10. september 2021 KLF - Fredericia 

ARF Landsmøde 25. september 2021 Parkhallen - Kolding 

Konference Christiansborg 27. september 2021 Program er udsendt til kredsene 

 

 

Nyt om navne:  
 

- Mads Brandstrup – ny direktør for Danske Medier 

- Camilla Martin – ny vært TV2 sport kommer fra TV3 

- Knus Brix – forlader DR (Genstart) og skal være chefredaktør Ekstra Bladet 

- Christian Braad Petersen – ny Bruxelles korrespondent for Ritzau 

- Simon Andersen – ny programdirektør Radio LOUD – har været nyhedschef hos Berlingske 

- Ann Lykke Davidsen – stopper som programdirektør på Radio LOUD 

- Flemming Rasmussen – viceadm. Direktør TV2 forlader stationen efter gensidig overenskomst 

- Peter Graulund – skal være fodboldekspert hos TV2, tidl. fodboldspiller hos AGF, Brøndby og Vejle 

 

 

Ny kulturminister 
 

Tidligere Uddannelses- og forskningsminister Anne Halsboe-Jørgensen (A) er ny 

kulturminister efter, at Joy Mogensen valgte at trække sig fra posten af personlige 

årsager. 

Anne Halsboe-Jørgensen er opstillet i Brønderslevkredsen, uddannet cand. scient. Pol. 

og har været medlem af Folketinget siden 2011. Forud herfor har hun arbejdet som 

konsulent i LO.  
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Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2 
 
TV 2 havde i uge 34 (27/8 -29/8) 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/  

 
 
Nyt om kommende Medieaftale 
 

Den nye Kulturminister udtaler kort efter hendes tiltrædelse, at forhandlingerne om en ny medieaftale er 

den absolut største opgave hun går i møde som ny minister. Hun siger, at kernen i vor demokrati er at vi 

har stærke medier. 

ARF håber at hun sætter en ny medieaftale øverst på hendes dagsorden, en aftale vi har ventet på i et par 

år. Endvidere håber ARF på, at hun skrotter de resterende varslede public service besparelser. 

Senest har kulturministeren udtalt, at hun er kæmpe tilhænger af DR, og er bange for, at DR bliver for svag 

en institution over for de store techkoncerner. 

 

 

SLS Konference på Christiansborg 
 

Mandag, den 27. september 2021 afholder SLS en konference i Landstingssalen, Christiansborg, med 

emnet: 

”Hvordan styrker vi dansk Public Service” 

Konferencen indledes ved Kulturminister Joy Mogensen. 

Formiddagen bliver med indlæg ved fagpersoner som har et oplæg på 20-25 minutter og ca. 15 min. 

spørgetid til hver. 

Professor Frans Mortensen  

Fhv. Generaldirektør Christian Nissen - ok 

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn - ok  

Formand for SLS, Kim Borregaard Eriksen leder debatten 

Eftermiddag debat med 5 politiske partier. De får hver 5-7 minutter til at præsentere deres synspunkter og 

derefter debat i salen 

Følgende har pt. givet tilsagn om at ville deltage i debatten: 

Konservative Birgitte Bergmann  

Socialdemokratiet Kasper Sand Kjær  

 

Region 
    Seertal (1000) Pct. 

 1 - TV MIDT-VEST 53 11,9 

 2 -  TV2 ØST    59 11,7 

 3 -  TV2 NORD    41 10,5 

 4 - TV2 ØSTJYLLAND 50 8,4 

 5 -  TV2 FYN   36 8,2 

 6 - TV SYD   53 7,6 

 7 - TV2 LORRY 113 5,8 

Regionalprogrammer i alt 400 7,9 
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Der foreligger pt. ikke svar fra øvrige medieordførere. 

Der vil blive udarbejdet et program som udsendes til organisationerne. 

 

 

Radio Louds kendskabsanalyse 

Kendskabsmålingen for Radio Loud er nu blevet offentliggjort og viste, at 38 pct. kender DAB-kanalen - hvor 

kravet lyder på 40 pct. Kvalitetsmålingen landede på et gennemsnit på 65 pct. mod et krav på 75 pct. 

Radio Loud er dog ikke alene om at opfylde måltallet til kendskab, som myndighederne har sat. Også 

Radio4, der sender på Radio24syvs tidligere frekvens på FM4, ligger under - med en kendskabsgrad på 34 

pct. – hvor måltallet for kanalen er 60 pct. På kvalitetsvurderingen lå Radio4 på 71 pct., men heller ikke 

fuldt på mål med måltallet på 75 pct. 

 

Dansk Erhvervs udspil til de kommende medieforhandlinger  

Der nærmer sig forhandlinger om et kommende medieforlig. Derfor har Dansk Erhverv nu præsenteret sit 

mediepolitiske udspil ”En stærk dansk mediefremtid”. Og meldingen fra erhvervsorganisationen er klar – 

det er afgørende, at medieforliget sikrer fremtidigt dansk indhold, som i stigende grad er truet af globale 

mediegiganter. 

Snart skal Christiansborgs partier til at forhandle et nyt medieforlig på plads. Et forlig som er med til at 

tegne fremtiden for den danske mediebranche. En fremtid som især præges af stigende udfordringer med 

at sikre danskproduceret indhold og distribution. Især de store amerikanske udbydere truer det danske 

marked. 

”I Danmark har vi gennem mange år opbygget en stærk og blomstrende kreativ branche. Vi har skabt dansk 

indhold, som både er elsket og prisbelønnet herhjemme og i udlandet. Desværre er medievirkeligheden i 

dag fuld af sorte skyer, som truer dansk indhold. Blandt andet fordi amerikanske giganter trænger sig mere 

og mere på. Den trussel må og skal det kommende medieforlig tage alvorligt og dæmme op for,” siger Brian 

Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. 

Det er vigtigt, at et kommende medieforlig sørger for at sikre de bedste rammer for en samlet dansk 

mediebranche. Derfor fremlægger Dansk Erhverv i dag sit mediepolitiske udspil ”En stærk dansk 

mediefremtid”. Udspillet kommer med en række anbefalinger til, hvordan rammevilkårene bliver mest 

optimale for den danske mediebranche bredt set. 

Anbefalingerne fordeler sig under fire følgende indsatsområder: 

Modernisering af Public Service-Puljen 

Konstruktivt samspil mellem DR og de kommercielle aktører 

Begræns offentligt støttet indhold på techgiganter 

Ligestilling af momsregler for digitale  publicistiske medier 

”Vi er rigtig gode til public service i Danmark, og det er en vigtig del af at kunne levere godt indhold til 

danskerne. Vi skal bare sørge for, at der er den rette balance mellem public service og de kommercielle 

aktører. Kommercielle aktører er vigtige i forhold til at sikre et bredt mediebillede, som understøtter den 

demokratiske tradition og spændvidde i indhold, som kendetegner Danmark. Og så opfordrer vi til, at det 

bliver et bredt forlig, så der skabes politisk ro om den danske mediefremtid,” siger Brian Mikkelsen. 

Nu venter en indsats med dialog med de politiske partier op til de politiske forhandlinger om et nyt 

medieforlig. 

Læs hele Dansk Erhvervs mediepolitiske udspil ”En stærk dansk mediefremtid” her. 

Dansk Erhverv repræsenterer den kommercielle mediebranche bredt set lige fra indholdsproducenter til 

broadcastere og distributører. Medlemsvirksomhederne bidrager til, at danskerne hver dag kan vælge 

mellem et stort og varieret udbud af film, tv, serier, musik, radio, podcast, magasiner etc. 
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Orkestret – ny DR serie 

Orkestret er en kommende DR komedieserie baseret på en idé af Adam Price og er instrueret og 

hovedforfattet af Mikkel Munch-Fals. 

På rollelisten finder vi Frederik Cilius og Rasmus Bruun (Den korte Radioavis), Neel Rønholt, Emma Sehested 

Høeg, May Simon og Julie Rudbæk. 

Serien handler om livet i et symfoniorkester og ikke mindst om et umage venskab mellem den nyansatte og 

konfliktsky souschef Jeppe og den ærgerrige og temperamentsfulde 2. klarinettist Bo, som vil gøre alt i 

verden for at blive 1. klarinettist. 

Orkestret får premiere andet halvår af 2021.  

 

DRTV streaming nyt  

Mandag, den 20. september: 

- Mit barn blev skoleskyder (Dokumentar) 

- De kødædende bakterier (Dokumentar) 

Tirsdag, den 21. september: 

- Pionererne – historien om dansk skateboarding (Dokumentar) 

Fredag, den 24. september: 

- Skyld – Sæson 21 (Drama – serie) 

Lørdag, den 25. september: 

- DR2 hacker din krop (Dokumentar) 

- Tæt på sandheden – ny sæson (Comedy) 

Søndag, den 26. september: 

- Ondskaben i os (Dokumentar) 

- Anne og Anders i Norden (Reportage) 

- Er der en arkitekt til stede? (Reportage) 

Kilde DR 

 
Dramaserien ”Leonora Christina” er udsat 
 
Det oplyser DRs dramachef Christian Rank. Serien skulle have haft premiere i 2024, men det er nu uvist 

hvornår. ”Vi har ikke sat dato på beslutningen. Lige nu sender vi tidligst produktionen i 2026 for at sikre os, 

at hvis og når vi kan skubbe den i gang igen, så sker det inden for solide rammer”. 

TV2 sportspakke bliver dyrere 
 

Nu stiger prisen på TV2 Play med sport med 10 kr. Det betyder, at pakken der inkludere sportskanalerne: 

TV2Play Favorit + sport stiger til 169 kr. mdl. Med reklamer, og til 199 kr. uden reklamer. Forhøjelsen 

gælder eksisterende kunder fra oktober 2021. 

 

 

De mest anvendte streamingtjenester 
 

Ifølge rapporten”Medieudviklingen 2020” som er udarbejdet af DR Medieforskning kan der opstilles 

følgende oversigt over andelen af ugentlige brugere af streamningstjenesterne i pct: 
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Streamingtjeneste 2019 2020 

YouTube 46 52 

Netflix 39 48 

DR TV 37 42 

Viaplay 15 25 

TV2 Play 18 20 

Disney+  16 

YouSee TV og Film 15 12 

HBO Nordic 15 10 

Dplay 3 5 

AppleTV+  3 

 

 
Underskriftsindsamling for flere kulturnyheder 
 

En underskriftsindsamling er på vej til den nye kulturminister. Bag indsamlingen står Sanne Graulund og 

skuespiller Ole Rasmus Møller og Christiane Bjørg Nielsen, der vil forsøge at ændre kulturbilledet gennem 

de kommende medieforhandlinger. 

Underskriftsindsamlerne mener, at vi skal lade os inspirere af de svenske public service kanaler SVT, der har 

en daglig udsendelse kaldet ”Kulturnyheterna” 

 

Landsmøde ARF Multimedier 
 

ARF Multimedier afholder Landsmøde, lørdag, den 25. september 2021 i Park Hallen, Fynsvej 49, Kolding – 

kl. 10:30. 

Alle medlemmer er velkomne, der betales et gebyr på 100 kr.  

 

Dagsordenen vil være som følger: 

 

1. Velkommen til Landsmøde 2021 v/ Lea Rosfort 

2. Gæstetaler: Betina Bendix, direktør for TV Syd 

3. Valg af: 

2 dirigenter 

2 sekretærer 

 

4. Godkendelse af: 

Dagsorden Forretningsorden 

Godkendelse af stemmeberettigede 

5. Valg af stemmeudvalg. 

6.        Beretning v/formanden. 

   7.      Indkomne forslag 

    8.    Godkendelse af regnskab for 2019 og 2020 
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9.  Budget for 2022 og 2023 herunder fastsættelse af kontingenter 

• klubber 

• Kolektive medlemmer  

10.     Valg. 

a. Formand for 4 år (afgår: Lea Rosfort) Søger genvalg 

b. Sekretær for 4 år (afgår Bent Munksø) Søger genvalg 

c. Bestyrelsesmedlem for 4 år (afgår Irene Finne Jacobsen) Søger genvalg 

d. 2 suppleanter til forbundsbestyrelsen (afgår: Hans M. S. Hansen) 

e. 2 revisor (afgår: Jørgen Laursen Christian Thode) 

f. 2 revisorsuppleanter (afgår: Thomas Figge, Aase Jespersen) 

 

  12.    Fastsættelse af stedet for Landsmøde 2023. 

13  Eventuelt. 

 

Flere regionale DAB sendere på vej 
 

Efter afsluttet anden runde i udbuddet af nye DAB+ kommercielle radiokanaler, er der indkommet 94 

ansøgninger der er fordelt på 48 ansøgere. 

Der er 97 ledige sendetilladelser, til de 13 sendeområder. 

Det er Jysk Fynske Medier, Det Nordjyske Mediehus og Sjællandske medier der står bag de fleste 

ansøgninger. 

Radio og TV nævnet forventer at kunne offentliggøre vinderne af udbuddet i oktober måned. 

Sendetilladelserne træder i kraft 30. november 2021.  


