Referat fra generalforsamling i TV MIDTVESTs støtteforening den 25. marts 2019 kl. 19.30 på TV
MIDTVEST i Holstebro.
Der var mødt 90 medlemmer op, hvoraf 8 ikke havde stemmeret.
Formand Helge Stavnsbjerg bød velkommen og ytrede glæde over den store opbakning til aftenens generalforsamling. Speciel velkomst til Majbrit Oddershede Bach og til direktør Lone Sunesen.
Sang: Det er i dag et vejr.
1. Dirigentvalg
Bestyrelsen foreslog TV MIDTVESTs formand Leif Amby.
Leif Amby blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Beretninger
Foreningen beretning v/formand Helge Stavnsbjerg
Helge indledte med at præsentere bestyrelsen, hvor der var afbud fra Ketty Gravesen og Jeppe Bjerg Mikkelsen.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2018. De vigtigste emner har omhandlet medieforlig, nyhedsudsendelsen 19.30, økonomi/medlemstal og TV MIDTVEST PLUS.
Medieforlig:
Efter et udspil, hvor regionerne stod til en beskæring på 2% hvert år i 5 år, endte medieforliget med, at regionerne undgik besparelser og samtidig fik de hver tilført en million kr. til dækning af næste kommunalvalg.
Medieforliget løber over 5 år, og i den periode er TV MIDTVEST i gang med at omstille sig fra TV-hus til mediehus og skal være mere tilstede på de sociale medier og online platforme.
19.30.
Bestyrelsen synes, at TVMV afspejler vores region godt i både hverdag og fest.
TV MIDTVEST har netop vundet tre priser ved Dansk Journalistforbund kreds 5’s årlige prisuddeling.
Majbrit Oddershede Bach og Karl Erik Lørup fik Den Gyldne Blok for deres afsløringer i dokumentar om ”De
lovløse lastbiler” og Majbrit O. Bach fik også den visuelle pris for dokumentaren om Guf. Det er fuldt fortjent
og stort tillykke til Majbrit.
Derudover fik reporter Frederik Helms årets talentpris.
På kanalen er der noget for enhver smag – natur, håndbold, politik, foredrag, mad, håndarbejde, Ø-hop med
Kai Hartmeyer, Fotovognen og meget mere. Det er imponerende de historier der kommer frem, når Fotovognen kører rundt til de små samfund.
Serien om Vikingernes Virkelige Verden var støttet af Støtteforeningen og kan ses via TVMV Play app’en.
Økonomi og medlemstal
I kontingentperioden 1.7.2017-30.6.2018 (kontingent for 2018) er der tegnet 488 nye medlemmer. Det er flot,
men medlemstallet er for nedadgående. Det er hovedsageligt ældre mennesker, der er medlem, og mange
har været med siden 1989. Dengang var der en kolossal opbakning til stationen, men det er en anden situation i dag. Der er ikke mange medlemmer under 50 år.
Bevillinger/støtte
I 2017 bevilgede foreningen penge til projekter, der først er gået i gang i 2018.
Seernes billeder – 485.000 kr.
Digital udvikling – omstilling til at være på de sociale medier – 436.000 kr.
Seerundersøgelse - 200.000 kr.
I 2018 er der bevilget 500.000 kr. til borgerdrevet journalistik. Det handler om, at interesserede midt- og vestjyder kan indsende forslag til programmer, og hvis programmet bliver til noget, kan de få lov til at være med
til at planlægge produktionen.
I januar 2019 er der bevilget 870.000 kr. i tre år (2019, 2020 og 2021) til at gøre et forsøg med en lokalredaktion i Thisted. Lone Sunesen fortæller mere herom.
Derfor vil der de kommende år være færre støttekroner til projekter.
Der investeres også ca. 103.000 kr. til et nyt innovationsværktøj, som Palle Mouritsen vil fortælle mere om.

TVMV Plus
Ros til Palle Mouritsen for et fantastisk flot stykke arbejde for TV MIDTVEST PLUS. Palle sørger for medlemsmagasinet, der udkommer en gang om året, medlemsbreve, nyhedsbreve med masser af tilbud om rejser og andre fordele, og han står også for hjemmesiden. Derudover gør Palle et kæmpe arbejde med at udvikle besøgsarrangementer, og det er her, de fleste af de nye medlemmer bliver tegnet.
Helge Stavnsbjerg sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for opbakningen til TV MIDTVEST og
opfordrede til at fortælle familie og venner om indslag i TV MIDTVEST, og evt. få dem til at tegne sig for et
medlemskab.
Tak til stationen og bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018, tak til Palle og Heidi samt til Lone Sunesen for
hendes store engagement.
Spørgsmål/kommentarer.
Ingen.
Godkendelse:
Beretningen blev godkendt.
Stationen v/direktør Lone Sunesen
TV MIDTVEST er et fantastisk hus, og der er fuldt drøn på. Vi har for nylig fået en ny studievært og for 14
dage siden hentede TVMV tre priser ved DJ kreds 5’s prisuddeling. Lone roste medarbejderne for deres dygtighed og deres engagement. De er det vigtigste for stationen.
Flotte tal
TV MIDTVEST blev i 2018 igen den mest sete regionale station med en share på over 50% på 19.30 udsendelsen. Det vil sige, at af de personer, der har tændt for fjernsynet kl. 19.30-20.00, så er der over 50%, der
ser TV MIDTVEST.
Digitalt er antallet af besøg/sessioner steget med 10,63%, antallet af brugere er steget med 38,96% og antallet af sidevisninger er steget med 7,41%.
Vi har vækst alle steder – også på nyhedssamarbejdet med TV 2, der blev søsat i 2016. I 2018 har vi haft et
rekordstort salg til TV 2 med 419 indslag og derudover fire dokumentarprogrammer. Det er vi meget stolte af,
og det er med til at sætte midt- og vestjylland på medielandkortet.
TV MIDTVEST før og nu
Hvad former TV MIDTVEST – hvad er vi rundet af og hvad er vores grundværdier?
Folkekirke, folkeskole, folkeoplysning, folkestyre, folkebibliotek, folkehøjskole, folketing… OG en stærk frihedstradition: Friskoler, foreninger, frikirker OG familie, fodbold, følelser og fællesskaber.
Når man arbejder på TV MIDTVEST og laver indhold, så er det vigtigt, at vi ved, hvad vi kommer af.
Vision:
Mission:
Journalistiske værdier:
Værdisætning:

Vi vil være dem de andre kigger efter.
Vi skal fortælle om din hverdag og vi arbejder kærligt og kritisk for en stærk
landsdel.
Tæt på, originalt, dagsordenssættende og debatskabende.
Fordi vi elsker midt- og vestjylland.

Seerbesøg
Tak til støtteforeningen for støtten til projekt seerbesøg. Her besøgte medarbejderne 100 vidt forskellige
mennesker (unge/ældre, seere/ikke seere) og fandt ud af, at vi skal være der, hvor brugerne er og når de er
der. Folk venter ikke til kl. 19.30 i dag. De vil have nyhederne, når de sker.
Strategi
TV MIDTVEST tror på en balanceret strategi i den fragmenterede medievirkelighed vi er i.
Ambition:

Vi vil fastholde den førende markedsposition som er opbygget på TV over 29 år.
Den skal nu veksles til en stærk position på streaming markedet og digitalt som midt- og
vestjydernes vigtigste regionale mediehus.
Vi skal også have fat i de kommende generationer. Men vi vil aldrig glemme, hvor vi kommer fra.

Hvornår er man en succes?
”Guf” er en succes. Den havde næsten en mio. seere på tv og 1.100.000 på sidevisninger.
Lokalredaktion i Thisted
Med hjælp fra Støtteforeningen oprettes en lokalredaktion i Thisted i en tre-årig forsøgsperiode. Formålet er
at udvikle en ny form for lokaljournalistik, og få endnu flere nære, relevante og vigtige historier fra Thy og
Mors. Redaktionen får base i Iværksætterhuset i den gl. Oticon bygning.
Lone Sunesen sluttede med at vise en teaser for play-appen og opfordrede forsamlingen til at få den hentet.
Spørgsmål/kommentarer:
Ingen.
3. Det reviderede regnskab 2018 v/kasserer Jens Erik Ager
Jens Erik Ager gennemgik regnskabet. Som følge af nedgang i medlemstallet, har der været et mindre fald i
kontingentindtægter.
Der er i 2018 givet tilsagn om 500.000 kr. til borgerdrevet journalistik. Beløbet er ikke afregnet endnu, og er
derfor medtaget under hensættelser i balancen.
Personaleomkostninger er kommet ind i regnskabet. Det er til dækning af omkostninger i forbindelse med
medarbejderes arbejde for Plus.
Årets resultat er på 657.510 kr. som overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 8.971.914 kr.
Regnskabet har fået en blank påtegning.
Spørgsmål/kommentarer:
Leo Mathiasen:
Hvorfor er påtegningen ikke vedhæftet det udleverede materiale?
Jens Erik Ager:
Påtegningen fylder tre sider, så vi valgte ikke at trykke den. Men vi kan sætte
den på igen næste år. Hvis nogen ønsker at se påtegningen kan de kontakte
Jens Erik Ager
Konklusion:
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indsendte forslag
Der var ingen indsendte forslag.
5. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
6. Valg af fire stemmetællere
Jens Sønderby, Sinne Dueholm, Thorkild Frandsen og Kaj Christensen.
7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (for to år)
Ketty Gravesen, Viborg
Genvalgt.
Bohart Slot Jensen, Thisted
Genvalgt
Peder J. Pedersen, Holstebro
Genvalgt
Bent Vestergaard Larsen, Spøttrup
Nyvalgt
Bent Vestergaard Larsen erstatter således Jeppe Bjerg Mikkelsen, der ikke ønskede at genopstille. Bent Vestergaard Larsen var ikke tilstede, men havde indgivet skriftligt tilsagn om, at han var villig til at træde ind i
bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (for et år)
Der skal vælges to nye suppleanter, da 1. suppleant Trine Jakobsen ikke ønsker genopstilling og 2. suppleant Bent Vestergaard Larsen er valgt til bestyrelsen.
Erik Sørensen, Aulum og Britta Leth, Viborg blev foreslået og valgt.
1. suppleant:
2. suppleant:

Erik Sørensen, Aulum
Britta Leth, Viborg

9. Valg af statsautoriseret revisor
Statsaut. revisionsfirma Krøyer Pedersen, Holstebro, blev genvalgt.

10. Orientering om TV MIDTVEST Plus v/Palle Mouritsen
Palle indledte med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Ved indgangen til generalforsamlingen blev der uddelt et spørgeskema. Man er med i lodtrækningen om to
flasker vin, hvis man afleverer skemaet til Palle under kaffen. Spørgeskemaet vil også komme ud til alle
medlemmer via et nyhedsbrev. Her vil der blive trukket lod om en købmandskurv.
Ny hjemmeside
Den 1. januar 2019 gik vi i luften med en ny hjemmeside. Den er mere overskuelig og dynamisk. Samtidig er
det nu muligt at tilmelde sig som medlem og samtidig betale online – og også med Mobile Pay.
Siden er kommet godt fra start. Den har på nuværende tidspunkt allerede haft over 65.000 sidehenvisninger,
hvilket svarer til det samlede antal for den gamle hjemmeside i 2018.
I 2017 var der ca. 150 fordele fordelt over hele året. I 2018 var der endnu flere og lige p.t. er der 90 aktuelle
medlemstilbud.
Vi har skiftet leverandør i forhold til distribution af nyhedsbreve. Det har medført til en større oprydning i mailadresser og det reelle tal over modtagere af vores nyhedsbrev er i dag 7.700.
Det nye system viser samme flotte tendenser som det gamle system – med åbningsprocenter på omkring
50% og omkring 10% klikker videre til primært tvmidtvestplus.dk.
Det nye system giver også mulighed for at genudsende nyhedsbrevet til dem, der ikke åbnede det i første
omgang.
Medlemstal
Medlemstallet er desværre nedadgående. Palle har tænkt over, hvad man kan gøre for at stoppe den tendens. Han har regnet ud, at hvis hvert 10. medlem kunne skaffe bare et nyt medlem…, så knækkes kurven –
også selvom der er afgang af medlemmer hvert år.
TV MIDTVEST PLUS App
Som led i at forsøge at få flere medlemmer er det besluttet af få udviklet en TV MIDTVEST Plus App.
En brugerundersøgelse blandt medlemmerne sidste efterår vise nemlig, at kun 23% af vores nuværende
medlemmer ikke bruger smartphones eller tablets. Palle har derfor haft kontakt til udvalgte samarbejdspartnere, og alle bakkede op og bidrog med ideer og input til app’en.
Det, sammenholdt med det faktum, at alle unge mennesker bruger mobiltelefonen til alt, gjorde udslaget og
udviklingen af app’en gik i gang.
Alt indhold spejles fra hjemmesiden, og der kommer også indhold, som ikke findes andre steder. Eksempelvis, hvis en samarbejdspartner, af forskellige årsager, ikke ønsker et tilbud offentliggjort online, kan vi nu
vælge kun at vise det i app’en.
Der er samtidig mulighed for udsendelse af ”Push-beskeder” – så brugerne får en øjeblikkelig notifikation,
når der kommer gode her og nu tilbud, hvis de ønsker det.
Spørgsmål/kommentarer:
Hvornår forventes app’en helt præcist at være klar?
App’en skulle have været lanceret i dag, men er desværre blevet lidt forsinket. Forhåbentlig er den klar sidst
på ugen eller først i næste uge.
Når den er klar sendes der et nyhedsbrev ud, her vil man kunne se, hvor man kan downloade den, og hvordan man gør det.
Hvis der efterfølgende opleves fejl omkring app’en – så meld meget gerne ind til Palle.
11. Indlæg om udsendelsen ”Da Guf gik i skoven” v/tilrettelægger Majbrit Oddershede Bach
For 10 år siden blev Majbrit på en snevejrsdag sendt ud for at finde Guf i skoven. En redaktør på TV MIDTVEST havde hørt om, at der boede en mand i en gammel bus et sted ude i en skov. Det tog noget tid for
Majbrit at få lokaliseret stedet, men hun fandt det, og hun kom jævnligt derude gennem de næste ti år.
Majbrit nød at komme derude. Der var som om alting lettede, når man var hos Guf.
Dokumentaren
Majbrit fortalte om optagelserne til udsendelsen ”Da Guf gik i skoven”, som stod på gennem et år.
På TV MIDTVEST prøver vi altid at møde folk, der hvor de er, og som de er. Det giver den bedste historie,
som er ægte og nær. Når Majbrit kom ud til Guf, startede hun kameraet og så snakkede de om alt muligt, og
pludselig kom historierne. Guf var en fantastisk fortæller.
Undervejs blev der vist klip fra rå-optagelserne – bl.a. om hvordan Guf havde slået en rotte ihjel med sine
hænder, og hvordan har var blevet svigtet som barn.

I forbindelse med TV 2 udsendelse af dokumentaren var Guf inviteret i Go’morgen Danmark. Det var noget
han glædede sig til. Han havde aldrig før kørt over Storebæltsbroen, og det så han frem til.
Den 6. december 2018 var Majbrit kørt ud til Guf. Da hun ankom kunne hun se, at der ikke var tændt op i
brændeovnen. Hun fandt Guf syg i sengen. Han havde ligget i 4 dage, sagde han. Majbrit kom i syv sind, for
skulle han til læge og skulle det filmes? Det endte med, at Majbrit spurgte Guf, om hun måtte filme – og han
svarede ja. Han sagde også, at han ikke havde røget i 4 dage, og så vidste Majbrit, at det var helt galt.
Hun fik ham overtalt til at komme til lægen, og herefter gik det stærkt. Guf blev indlagt og døde ca. 14 dage
senere. Han nåede ikke at komme i Go’morgen Danmark, men han nåede at se den færdige dokumentar –
og han var glad for den.
Majbrit får ofte stillet spørgsmålet om det virkelig kan passe, at hun drak kaffe af Gufs kaffekop – og det
gjorde hun. Når han kunne drikke af den, så kunne hun også. Majbrit spiste også grævling. Og det smagte
godt. Guf var en god kok.
Holstebro Museum har i dag en udstilling med nogle af Gufs ting – bl.a. kaffekoppen.
Spørgsmål:
Var det et sammentræf at TV 2 sendte udsendelsen lige før han døde?
Ja, det var tilfældigt. Vi valgte at vente med at fortælle han var syg, til efter det blev vist.
Han fik en kæmpe kærlighed at føle efter programmet.
Hvordan fandt man hans familie?
Guf havde nogle halvbrødre. Dem kontaktede Majbrit inden udsendelsen. For 15 år siden ledte han efter sin
mor, som var gået bort. I den forbindelse fandt han en kusine, som han havde lidt kontakt med.
Kørte du ham selv på sygehuset?
Jeg ringede til Joan Laurberg fra Skive Folkeblad, der tidligere har skrevet en bog om Guf og som kendte
ham godt. Hun kom ud i skoven, og sammen hjalp vi ham til lægen.
Har der været problemer med folkevandring ud til bussen?
Der var problemer med at folk kimede sygehuset ned. Mange ville gerne hjælpe ham og donere noget til
ham.
Hvad sker der med bussen?
Der bliver taget hånd om bussen.
Hvor er han begravet henne?
Det er en hemmelighed.
Majbrit sluttede med at vise et klip fra en ny serie hun har lavet. Den sendes på TV 2 fra den 16. april - ”Børn
på Plejehjem”
Helge Stavnsbjerg overrakte Majbrit en flaske vin og takkede for indlægget – det var en stor oplevelse.
12. Eventuelt
Der blev spurgt til om man ikke kan overveje at lave husstandsmedlemskaber.
Hertil svarede Helge Stavnsbjerg, at det tidligere har været drøftet i bestyrelsen, og at det vil blive taget op
igen på næste møde.
Poul Ivan Knuisgaard foreslog, at man kan bruge gevinsterne til at lokke flere til at blive medlem.
Jørgen Møller sagde, at han har været medlem gennem mange år, men at han udelukkende var til stede på
aftenens generalforsamling for at høre Majbrit. En opfordring til at gøre noget lignende fremadrettet.
Helge Stavnsbjerg kunne fortælle, at det nu er 3. gang, er der er noget på programmet ud over de fastlagte
punkter. Og det har været en succes hver gang.
Dirigent Leif Amby takkede for god ro og orden.
Mødet slut kl. 21.30.
Ref. Heidi Andersen.

