
 

 

Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV 

 

Referat fra Årsmøde den 28. april 2019 
 

Sekretariatsleder Gitte Thomsen bød de fremmødte velkommen i formandens sygefravær og fore-

slog på den afgående bestyrelse Gunnar Thomsen, TV Kick som dirigent.  

 

Dirigenten konstaterede, at Årsmødet er lovligt indkaldt og forestod den fortsatte konstituering af 

Årsmødet.  

 

Dagsorden 

 

1. valg af dirigent og referent: Gunnar Thomsen dirigent, Gitte Thomsen til det skriftlige referat og 

Radio Vesterbro til det elektroniske. 

2. godkendelse af forretningsorden: godkendt.  

3. valg af stemmetællere: Knud Sveistrup, SLTV, Inge Voigt Poulsen, VTV og Anton Andersen, 

Ringkøbing Lokal Radio blev foreslået og enstemmigt valgt. 

4. Bestyrelsens beretning: blev i Formandens fravær fremlagt af sekretariatslederen og udover de i 

den skriftlige beretning nævnte aktiviteter, blev der orienteret om ændringer i sekretariatet. Fra 

årsskiftet er den største del sekretariatets driftsomkostninger overgået til SAML. Sekretariatsle-

deren er opsagt i SLRTV og ansat i SAML. Sekretariatet har fortsat hjemsted i Aalborg og kon-

torfaciliteterne deles. Den afgående bestyrelse foreslår, at fokus på det kommende års arbejde 

primært skal være på at synliggøre de ikkekommercielle stationer, det sker bl.a ved at deltage i 

Kulturmødet på Mors i august. Derudover var der forslag om, når det er kendt hvilke tv-statio-

ner der får sendetilladelse, at arbejde med problematikken omkring DIGI-TV, der leverer et for 

dårligt og alt for dyrt signal. Derudover skal der arrangeres en dag hvor radiostationerne kan 

blive undervist i hvordan man laver pod casts. Derudover skal der, når vi kender sammensæt-

ning af det nye Folketing og hvem der bliver ny kulturminister, arbejdes med de uhensigtsmæs-

sigheder, der stadig er i både radio- og tv-bekendtgørelse, herunder FM-frekvenserne og tv’s øv-

rige sendetid. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

5. indkomne forslag: ingen forslag var indkommet. 

6. godkendelse af revideret regnskab: regnskabet blev enstemmigt godkendt, med den bemærkning 

at den kommende bestyrelse skal skifte den nuværende bankforbindelse. 

7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: budget for 2019 blev enstemmigt vedtaget. For-

slag til kontingent 2019 blev enstemmigt vedtaget.  

8. valg af bestyrelsesmedlemmer: Bruno Schwede, Gitte Thomsen og Gunnar Thomsen er på valg 

og genopstiller. Derudover opstillede Poul Foged, Niels Henrik Madsen, Preben Sørensen og 

Ole Mark Jensen. Følgende opnåede valg til bestyrelsen: Preben Sørensen, Poul Foged, Gunnar 

Thomsen og Gitte Thomsen.  

9. valg af bestyrelsessuppleanter: Bruno Schwede, Niels Henrik Madsen og Ole Mark Jensen valgt 

i nævnte rækkefølge.  

10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen genopstiller 

som kritisk revisor og blev valgt. Peter Mathiasen opstiller som revisorsuppleant og blev valgt. 

Firmaet Beierholm i Aalborg genvalgt som ekstern revisor.  

11. eventuelt: Bruno Schwede orienterede om DFS’s repræsentantskabsmøde. Carl Erik efterlyste 

mere brug af tekst tv af tv-stationerne, Poul takkede for et godt Årsmøde.  

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Forsamlingen besluttede at sende en 

kurv og tak for det store arbejde til den afgående formand.      


