
 

 

Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV 

 

Referat fra Årsmøde den 13. september 2020 
 

Formand Niels Holst bød velkommen og foreslog på den afgående bestyrelse vegne Gunnar Thom-

sen, Canal 6000 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: Preben Sørensen Albertslund Nærradio, Knud Sveistrup DKsyd og Rui 

Monteiro LTVOJ. 

4. Bestyrelsens beretning: blev fremlagt af sekretariatslederen og udover de i den skriftlige beret-

ning nævnte aktiviteter, blev der orienteret om udviklingen i SAML, som efterhånden har slået 

sit navn helt fast både i Folketinget og de relevante styrelser og nævn. En eventuel reorganise-

ring af SAML blev debatteret og pålagt den kommende bestyrelse at arbejde videre med. Derud-

over blev ønsker og forslag til kommende mediepolitiske forhandlinger drøftet, herunder forslag 

om en årlig mediefestival rundt omkring i landet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

5. indkomne forslag: ingen forslag var indkommet. 

6. godkendelse af revideret regnskab: regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: budget for 2020 blev enstemmigt vedtaget. For-

slag til kontingent 2020 blev enstemmigt vedtaget.  

8. valg af bestyrelsesmedlemmer: Magnus Vejleskov, Niels Holst og Bruno Schwede opstillede og 

blev valgt.  

9. valg af bestyrelsessuppleanter: Henrik Jelstrup, Stig Hartvig Nielsen, Erik Scriver og Ivan Lar-

sen opstillede. Erik Scriver, Stig Hartvig Nielsen og Henrik Jelstrup blev valgt i nævnte række-

følge.  

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: Niels Henrik Madsen foreslog at der i de kommende medieforhandlinger arbejdes 

med et eventuelt tvunget kanalfællesskab mellem de ikke-kommercielle tv-stationer og de regio-

nale TV2-stationer, bortset fra i Hovedstaden, hvor der må findes en anden løsning.  

 

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.  


