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Referat fra generalforsamling i TV MIDTVESTs STØTTEFORENING den 26. marts 2018 
i Kultur Center Limfjord i Skive. (ref: Heidi Andersen) 
 
Der var mødt 92 medlemmer op - 33 fra tidl. Ringkøbing amt (heraf 2 ikke stemmeberettigede) og 58 fra tidl. 
Viborg amt (heraf 14 ikke stemmeberettigede) samt en enkelt ikke stemmeberettiget fra Norddjurs 
Kommune. 
 
Formand Helge Stavnsbjerg bød velkommen. 
 
Sang: Husmandssangen. 
 
1.  Dirigentvalg 
TV MIDTVESTs formand Leif Amby blev valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Valg af stemmetællere blev udskudt til hvis behovet opstår. 
Dagsorden efter de gældende vedtægter blev godkendt. 
 
2.  Beretninger 
 
Foreningens beretning ved formand Helge Stavnsbjerg (hele beretningen er vedhæftet) 
Helge Stavnsbjerg indledte med en velkomst til direktør Lone Sunesen og til programchef Kirsten Axelsen. 
Derefter præsentation af bestyrelsen. Der har været fem bestyrelsesmøder i beretningsåret. 
19.30 og Mokka. 
TV MIDTVEST indtager i 2017 igen førstepladsen blandt samtlige regioner med i gennemsnit 79.000 seere 
til 19.30 udsendelsen (incl. Mokka seertal).  
Bestyrelsen var i 2017 særdeles begejstret for stationens dækning af kommunalvalget. Alle digitale platforme 
blev inddraget i dækningen, og bestyrelsen bakker op om strategien om at styrke samspillet mellem tv og 
sociale medier.  
Mokka ændres. Der vil komme ny indpakning, så man som seer ikke er i tvivl om, at det er udsendelser TV 
MIDTVEST har produceret, købt eller byttet sig til.  
Bestyrelsen har været meget tilfredse med programmerne på Mokka. Programmet ”Vikingernes Virkelige 
Verden”, som er vist her i vinter, har støtteforeningen støttet med 600.000 kr.  En flot serie, hvor man som 
seer blev oplyst på et højere niveau. 
Bestyrelsen vil også fremover støtte både fyrtårne og mindre programmer, der kan være med til at styrke TV 
MIDTVEST. 
 
Økonomi og TV MIDTVEST PLUS 
Der er i 2017 bevilget støtte til forskellige tiltag/programmer for i alt 1.158.000 kr. 

• Sommercamp 2017    20.000 kr. 
• Projekt seerbesøg  200.000 kr. 
• Digital udviklingspulje 436.000 kr. 
• Udvikling af Mobilholdet 485.000 kr. 
• Nye krus til Medietanken   17.855 kr. 

 
Egenkapitalen er pr. 31.12.17 på 8,3 mio. kr.   
Medlemstallet er faldet til 12.355 medlemmer og det til trods for, at der i 2017, på forskellig vis, er forsøgt at 
hverve flere medlemmer – bl.a. via husstandsomdeling af medlemsfolder i Thisted og Ringkøbing, en 
sommertur over 5 dage, hvor der blev uddelt gratis is, en bil på højkant i bortlodningen m.m. Dog uden effekt 
på medlemstallet.  
Der hvor der tegnes flest medlemskaber er på Palle Mourtisens rundvisningsarrangementer i Medietanken. 
Bestyrelsen har fokus på problemet, og hvis nogen har ideér til, hvordan vi får vendt medlemstabet til 
medlemstilgang, så modtages de gerne. 
 
Medieforlig 
Regeringens oplæg til det kommende medieforlig forventes efter påske. Det er meldt ud, at DR skal spare 
20% over 5 år, samt at licensbetalingen erstattes af en medieskat. 
Vi venter spændt på, hvad der lægges op til omkring salg af TV 2 og TV2’s PS-forpligtelser. Der er 
forlydender om, at regionerne skal sende på DR. Det vil vi meget nødigt. 
 



2 
 

Nye vedtægter: 
Som følge af repræsentantskabets vedtægtsændringer (der ikke længere skelner mellem de gamle 
Ringkøbing og Viborg amter), synes bestyrelsen det er oplagt også at ændre støtteforeningens vedtægter. 
Der er derfor udarbejdet forslag til vedtægtsændringer under punkt 4. 
 
Helge Stavnsbjerg sluttede bestyrelsens beretning med en tak til alle stationens medarbejdere for et 
engageret og veludført arbejde og tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Ingen. 
 
Konklusion:  Beretningen blev godkendt. 
 
Stationens beretning v/Lone Sunesen 
Lone Sunesen indledte med at præsentere sig. 
 
2017: 
TV MIDTVEST har i 2017 løftet seertallene på 19.30 udsendelsen fra 62.000 i 2016 til 74.000 seere i i 2017. 
Det er takket være dygtige og dedikerede medarbejdere, der hver dag klør på for at levere nyheder og andre 
indslag. 
Også digitalt har der været vækst – eksempelvis er aktiviteten på hjemmesiden steget med 48% i 2017. 
På valgdagen/-aftenen (KV17) var der 100 mand på arbejde, og der blev dækket massivt på alle platforme. 
Vi havde eksempelvis 13 reportere på web-redaktionen og lige så mange ude i kommunerne. Vi havde flere 
seere end DR og vi havde 1,1 mio. læsninger på vores hjemmeside. Det indikerer helt klart, at folk ønsker 
det nære. 
 
Tiltag i 2018: 
Play-app 
Lige nu er vi i gang med at udvikle en play-app, der fremover gør det muligt at streame vores udsendelser 
fra mobil og tablet direkte over på TV-skærmen. Det har længe været efterspurgt fra seere. App’en giver 
adgang til hele vores arkiv med serier, nyheder og reportager. Eksempel på app’en blev vist, og den 
forventes klar den 16. april 2018. 
Der arbejdes også på ny og ensartet grafik (både på TV, app, hjemmeside, studie), så man ikke er i tvivl om, 
at det er fra TV MIDTVEST. Billeder af studiets nye look blev vist. 
 
Åben LAB 
TV MIDTVEST vil gerne være i tæt kontakt med borgerne. I ”Åben LAB” har borgerne mulighed for at komme 
og være med til at udvikle ideer i samarbejde med medarbejdere fra TV MIDTVEST. 
 
Projekt seerbesøg 
Takket være midler fra støtteforeningen vil vi i efteråret 2018 selv tage ud og interviewe seerne for at blive 
klogere på, hvad de kan lide og ikke lide og hvad de vil have mere af og ikke mere af.  
 
Medieforhandlingerne 
Det endelig medieudspil forventes efter påske. DR skal skæres med 20%, og det er meget sandsynligt, at 
regionerne også bliver beskåret.  Derfor er en stor og stærk støtteforening, der bakker op og mener, at 
regionale nyheder laves og besluttes bedst regionalt/lokalt og ikke udstikkes fra København, yderst vigtig for 
os. 
 
Lone Sunesen sluttede sin beretning med en video med sammenklip fra forskellige indslag i 2017. 
 
Spørgsmål: 
Svend Christensen, Mors: Er der 100 mennesker ansat på TV MIDTVEST? 
Lone Sunesen: De 100 mand, der var på arbejde på kommunalvalgsaftenen, er incl. 

freelancere og produktionsselskabsfolk. 
Svend Christensen, Mors:  Synes 485.000 kr. til videreudvikling af mobilholdet er mange penge i forhold til 

at Sommercamp får 20.000 kr. Det harmonerer ikke med, at støtteforeningen 
gerne vil have flere yngre medlemmer. 

Lone Sunesen: Vedr. udvikling af mobilholdet, så skal pengene faktisk gå til at få flere yngre 
medlemmer af mobilholdet, og samtidig skal der komme programmer til de 
unge på kanalen ud af det.  
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3.  Det reviderede regnskab 2017 v/Jens Erik Ager 
Der har i regnskabsåret været kontingentindtægter på kr. 1.622.315. Regnskabet udviser et overskud på kr. 
166.621, der overføres til egenkapitalen, der herefter er på kr. 8.314.404. 
Regnskabet har fået en blank påtegning fra revisor. 
 
Spørgsmål/kommentarer 
Ingen. 
 
Konklusion:  Regnskabet blev godkendt. 
 
4.  Behandling af indsendte forslag 
Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Helge Stavnsbjerg gennemgik ændringsforslaget. 
I korte træk så sløjfes amterne og de 13 kommuner udgør sendeområdet. 
Fremover skal der skrives 12 navne på stemmesedlen i stedet for 8 for at stemmesedlen er gyldig. 
 
Debat/Spørgsmål: 
M. Lindhardt, Hanstholm: Hvad er argumentet for at der skal stå 12 navne, for at stemmesedlen er 

gyldig?  
Helge Stavnsbjerg:  Det har været diskuteret i bestyrelsen, og er endt på 12 navne. Der skal 

besættes 24 pladser. 
Jørgen Hylander, Skive:  Nogen steder står der TV/MIDT-VEST og andre steder TV MIDTVEST – hvad 

gælder? 
Lone Sunesen:  TV MIDTVEST er det rigtige. Det bliver rettet, så det står ens. 
Bent Petersen, Kjellerup: Hvorfor er adressen Søvej 2, Holstebro fjernet i § 1 stk. 1? 
Helge Stavnsbjerg: Adressen vil blive tilføjet igen. 
 
Afstemning/Konklusion: 
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.  
 
5.  Kontingentfastsættelse 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 
 
6.  Valg af stemmetællere 
Afventer til behovet opstår. 
 
7.  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år 
Gregers V. Kristensen, Thyholm blev genvalgt. 
Jens Erik Ager, Herning blev genvalgt. 
Helge Stavnsbjerg, Skive blev genvalgt. 
Nora Hornstrup, Thisted blev valgt. 
 
8.  Valg af to suppeleanter til bestyrelsen for et år  
Trine Jepsen, Herning blev foreslået og valgt som 1. suppleant. 
Bent Larsen, Spøttrup blev foreslået og valgt som 2. suppleant. 
 
9.  Valg af statsautoriseret revisor 
Statsaut. revisionsfirma Krøyer Pedersen, Holstebro, blev genvalgt. 
 
10.  Valg af 24 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for TV MIDTVEST i perioden 2018-
2022 
 

• Michael Pedersen, Bjerringbro 
• Kaj Christensen, Hammerum 
• Grethe Holm, Skjern 
• Jens Chr. Jensen, Haderup 
• Jens Erik Ager, Herning 
• Bohart Slot Jensen, Thisted 
• Gregers V. Kristensen, Thyholm 
• Ketty Gravesen, Viborg 
• Jeppe Bjerg Mikkelsen, Vildbjerg 
• Peder J. Pedersen, Holstebro 
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• Helge Stavnsbjerg, Skive 
• Nora Hornstrup, Thisted 
• Svend Erik Nielsen, Herning 
• Lene Falk, Holstebro 
• Erik Sørensen, Aulum 
• Anders Ahrenfeldt, Kjellerup 
• Ejler Kærvang, Struer 
• Bent Larsen, Spøttrup 
• Trine Jepsen, Herning 
• Jens Sønderby, Vinderup 
• Børge Nielsen, Højslev 
• Bent Stadel Petersen, Kjellerup 
• Annelise Kristensen, Skive 
• Mogens Lindhardt, Hanstholm 

 
Suppleanter: 

• Erik Henriksen, Hjerm 1. suppleant 
• Karen Sørensen, Aulum 2. suppleant 
• Poul Larsen, Skive  3. suppleant 

 
 
11.  ”De gode programmer” v/programchef Kirsten Axelsen 
Kirsten Axelsen indledte med en stor tak til medlemmerne af støtteforeningen, for deres opbakning og støtte 
til TV MIDTVEST.  
Vikingernes Virkelige Verden 
En smuk serie i 7 afsnit produceret af ekstern producent Henrik Helms samt Louise Schelde fra Bork 
Vikingehavn. Serien er lavet med støtte fra støtteforeningen. 
Serien har egen facebook side med 2.000 følgere, den har haft 15.000 unikke visninger, 63 visninger på 
Youtube, og den bliver nu også til undervisningsmateriale. 
Sommercamp 
Spot for sommercamp blev vist. En virkelig unik oplevelse for unge mennesker med lyst til formidling. 
Der er stadig få ledige pladser 
Mobilholdet 
Fem unge mennesker fra TV MIDTVEST har netop haft første branistorm dag – med udgangspunkt i 
udvikling af mobilholdet. Det handler om at få folk til at øve sig i at bruge mobilen til optagelser og dele det 
med os. Bagtanken er godt fjernsyn og flere unge til Mobilholdet. Det skal ende ud i en ny serie på Mokka.  
Premiere torsdag den 24. maj 2018. 
Fotovognen 
Klip fra Fotovognen blev vist. 
Et program, der skiller folk. Hvis der er 100, der er vildt begejstret for programmet, så er der to, der er sure. 
Konceptet er, at vi vil ud til de helt små byer i landsdelen. Ud til helt almindelige mennesker. Alt kan ske og 
ingen ved, hvad der kommer til at ske. Vi møder mennesker, vi ikke regner med at møde. 
Nogle fantastiske og også bevægende historier. Vi sørger for, at etikken i højsædet. Vi vil ikke udstille folk. 
 
Spørgsmål/kommentarer 

En af de fremmødte klagede over baggrundsstøj på mange indslag. Det gør 
det svært for hørehæmmede at skelne. 

Kirsten Axelsen: Det kan være svært med lyd. En del kan skyldes fladskærme, hvor lyden 
kastes ind i væggen. TVMV har fokus på det, men det er et svært punkt. 

Nora Hornstrup, Thisted: Forslag om at forsøge at komme tæt ind på de unge menneskers hverdagsliv 
på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Hvorfor knækker filmen for så 
mange unge? Det er bekymrende. 

Kirsten Axelsen: En undersøgelse viser, at 40% af pigerne har ondt i selvværdet. Det skal vi 
lave noget om.  

 
Helge Stavnsbjerg overrakte en flaske vin som tak til en engageret og veloplagt Kirsten Axelsen.  
 
12.  Beretningsåret i TV MIDTVEST PLUS v/Palle Mouritsen 
I 2017 er der sammenlagt udloddet gevinster for 287.000 kr. til 160 vindere. 
Der har været flere end 130 medlemstilbud incl. rejsetilbud til medlemmerne. 
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I år vælger vi selv at kontakte leverandører af gevinster, for at sikre os, at gevinsterne er noget alle gerne vil 
vinde. 
 
 
Kampagner 2017: 
Sommerkampagne over 5 dage med uddeling af 900 is i landsdelen. 
Kulturmødet på Mors. 
Jekyll on Ice – to børneforestillinger i Viborg og Holstebro. 
Husstandsomdeling af plus-magasinet i Thisted og Ringkøbing. 
VW Up kampagne – med på åbent hus hos VW i Holstebro og i Nykøbing. 
 
2018 kampagner: 
Der afholdes et åbent arrangement for PLUS medlemmer den 2. september 2018 i Jesperhus Feriepark. Her 
vil der være 50% rabat på indgangsbilletten. 
Der arbejdes på en lignende dag i Jyllands Park Zoo. 
Derudover følger vi med TV MIDTVEST når de er ude – der hvor det giver mening. 
 
Digitale tider: 
Vores livsnerve er vores nyhedsbrev, der sendes ud til ca. 10.000 personer, og har en åbningsprocent på 
over 50%. 
Ud af de 10.000 modtagere af nyhedsbrevet ved vi med sikkerhed, at 3.500 er medlemmer. Det er derfor en 
opgave for os, at få fat i e-mail adresser på alle de af vores medlemmer, der har en e-mail. 
 
Mobilvenlig hjemmeside: 
Vi vækster på hjemmesiden. Den har 4.000-5.000 gæster om ugen. 
 
Besøg i Medietanken: 
Vi forsøger at lokke yngre på besøg. I løbet af efteråret 2017 var der 800 skoleelever på besøg og alene på 
to dage i sidste uge var der 120 skoleelever på besøg. Arrangementet er under løbende udvikling for at gøre 
det mere spændende. 
Samlet besøgstal i 2017 var på 5.782 gæster. 
 
Spørgsmål/idéer/kommentarer: 

• Forslag om ungdomsmedlemskab, seniormedlemskab og husstandsmedlemskab. 
• Spørgsmål om at lave en Højskolesangdag ligesom den der for nylig var på DRK. 
• Opfordring til at tænke Skive ind, når der holdes PLUS arrangementer ude af huset. 
• Er det muligt at få foreninger til at uddele Plus magasinet mod betaling? 
• Kan det ikke gøres nemmere at blive medlem via facebook eller mobilen? 

 
Svar: 
Palle Mouritsen: Ungdomsmedlemskab er en god idé. 

M.h.t. husstandsmedlemskab, så giver det problemer i forhold til rabatter – for 
hvor mange i husstanden skal så have rabat? 

Lone Sunesen: Vedr. Højskolesang arrangement, så kan vi ikke lave det. Det vil være alt for 
dyrt i musikafgifter. 

Palle Mouritsen: God idé med at høre foreninger vedr. omdeling. Men så længe en 
husstandsomdeling ikke kastede medlemmer af sig, bliver det næppe aktuelt. 

Palle Mouritsen: Facebooks prædefinerede knapper giver ikke denne mulighed så vidt vides. 
 (efterfølgende er det ændret, så det nu er nemmere). 
 
12.  Evt.  
Karsten Villadsen, Spøttrup: 
Savner en vedtægtsændring der gør, at støtteforeningens bestyrelse automatisk får plads i TV MIDTVESTs 
repræsentantskab.  
 
Forslaget blev taget til efterretning. 
 
Til slut fik Birthe Stentoft overrakt to flasker vin for hendes indsats i støtteforeningens bestyrelse gennem 10 
år.  
Tak til dirigenten og de fremmødte. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00. 


