
Referat fra generalforsamling 2022 i TV MIDTVESTs Støtteforening den 28. marts 2022 kl. 19.30 
i KulturCenter Skive. 
 
Der var mødt 74 medlemmer op, hvoraf 67 havde stemmeret. 
 
Formand Helge Stavnsbjerg bød velkommen og indledte med 15 sekunders tanker til Ukraine. 
 
1.  Dirigentvalg 
Bestyrelsen foreslog TV MIDTVESTs formand Leif Amby fra Thisted. 
Leif Amby blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
2.  Beretninger 
 
Foreningen v/formand Helge Stavnsbjerg 
Ros 
Helge Stavnsbjerg indledte med en ros til TVMV’s dygtige og engagerede medarbejdere for deres daglige 
indsats og for dækningen af KV21.  
 
Bevillinger: 
Støtteforeningens bestyrelse har i 2021 brugt penge på indkøb af udstyr (telte, pavilloner, podier m.m.) der 
skal være med til at synliggøre både TVMV og Støtteforeningen ved større arrangementer som TVMV dæk-
ker. 
Derudover er der givet tilsagn om følgende: 

• El-varevogn – med støtteforeningens logo – pris ca. kr. 250.000-300.000. 
• Gavekort til digitalt brugerpanel – kr. 25.000. 
• Ny Naturserie produceret af et lokalt produktionsselskab, der også sælger til National Geographic. 

Serien vil udelukkende være fra den natur, der er i vores landsdel, og udover at blive sendt på TV og 
streamet på TVMVs platforme er det meningen, at udsendelserne skal placeres på TVMVs nye un-
dervisningsportal, hvor det bedste indhold fra TVMVs produktion placeres til gavn for vores skoler og 
elever. Pris kr. 400.000. 
 

Økonomi 
Pr. 1. marts 2021 har foreningen et indestående på 12,7 mio. kr.  
Sekretær Heidi Andersen har kigget i arkivet og fra 1989 og frem til i dag, har støtteforeningen bevilget ca. 
34 mio. kr. til forskellige tiltag og projekter i TV MIDTVEST. 
 
Medlemssituationen: 
Pr. 1. marts 2022 er medlemstallet på 10.839 mod 11.240 på samme tidspunkt sidste år. 
Corona har i to år lukket for besøgsarrangementer i huset, så det har ikke været nemt at hverve nye med-
lemmer. Palle Mouritsen lavede en julekalender i december, hvilket gav en lille portion nye medlemmer. 
Men generelt er foreningen meget udfordret af medlemmernes gennemsnitsalder. 
 
Tak 
Helge Stavnsbjerg har været formand for Støtteforeningen siden 2009 og han sluttede af med en tak til be-
styrelsen for godt samarbejde gennem alle årene, tak til direktør Lone Sunesen, sekretær Heidi Andersen og 
til projektleder Palle Mouritsen. 
 
Debat/Spørgsmål: 
Intet. 
 
Godkendelse: 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Stationen v/direktør Lone Sunesen 
Lone Sunesen indledte med en stor tak til støtteforeningen for opbakningen til TV MIDTVEST og for de 
mange doneringer, der er givet tv-stationen gennem årene. Det gør, at TVMV har mulighed for at lave lands-
delens kultur og historie på helt andre måder, end de andre regioner har. Det er meget værdifuldt. 
 
Stationen: 
Året i tal. 
 

• TVMV har i gennemsnit haft en share på 52,5% i 2021.  
• 19.30 ses i gennemsnit af 64.000 borgere hver aften. 



• Share blandt de 21-50-årige er 40,5% - bedst blandt regionerne. 
 
Coronatiden har været forfærdelig at komme igennem med regler og restriktioner. Da restriktionerne blev 
ophævet, blev stationen næsten væltet af sygdom gennem de første tre måneder af 2022. Men TVMV har 
de sejeste, dygtigste, og mest dedikerede medarbejdere – og det er TVMVs vigtigste værdi. 
 
KV21 
113 mand/kvinder var i sving på valgdagen. Vi havde 15 livepunkter fra 13 kommuner og to regioner. Og der 
blev liveblogget. 
 
Seertal valgaften: 

• Share på 57% - 125.000 seere. Det viser, at folk godt vil se valg-tv. 
• Fremgang på 3% ift. 2017 
• 1 mio. besøg på liveblogge og hjemmeside på valgaftenen 
• TV 2 gav os hele sendefladen for første gang 

 
Lokalredaktion THY/MORS. 
Driften af lokalredaktionen i Thy/Mors blev ført tilbage til TVMVs drift, da vi pga. corona var nødt til at ind-
drage reporteren herfra i det daglige nyhedsberedskab i Holstebro. 
Nu er redaktionen tilbage i normal drift, og det er i dag Sine Bach Jakobsen, der dækker Thy og Mors. 
 
Udfordring og satsning 
Alle medier står overfor den udfordring at seertallene styrtbløder for det, der er traditionel tv-sening. 
Tallet falder med 140.000 husstande pr. år. 
Det truer vores gennemslagskraft, og derfor er det yderst vigtigt, at vi har vores egen Play app, så seerne 
kan se os, når og hvor de vil. 
Lone Sunesen viste et sammenklip af bare noget af det, der kan tilgås via Play app’en. 
Der er indtil nu 108.000 borgere, der har hentet appen, hvilket svarer til hver 5. midt- og vestjyde. 
 
Nyhed 
Fra 1. april får vi (alle regioner) eget site på TV 2 Play – udenfor betalingssitet. Så vil det være muligt  
fremover at se regionalt indhold her. 
Vi beholder vores egen app, og her vil der ligge yderligt indhold, som ikke ligger på landsfladen. 
 
Nyt public service tilbud fra TV MIDTVEST 
TVMV har oprettet en skoleportal, hvor man kan søge blandt alt det indhold TVMV har produceret gennem 
30 år, og som kan bruges i undervisningsøjemed. Alle skoler og uddannelsesinstitutioner får besked om 
Skole-portalen. 
 
Ny Naturserie 
Produktionsselskabet Chilbal Film står bag den nye naturserie. Lone Sunesen viste klip fra nogen af optagel-
serne. Serien forventes klar næste år. 
 
Spørgsmål: 
Ingen. 
 
Tak til afgående formand Helge Stavnsbjerg 
En epoke slutter i aften, når Helge Stavnsbjerg træder ud af bestyrelse og repræsentantskab. Helge Stavns-
bjerg er en af de få, der har været med omkring TV MIDTVEST siden starten. Helge kom i det første repræ-
sentantskab og blev valgt i den første bestyrelse. Han var med til at tage første spadestik, med til at ansætte 
den første direktør (Ivar Brændgaard) og også med til at ansætte direktør Lone Sunesen.  
Der blev vist en hilsen fra forhenværende direktør Ivar Brændgaard. 
Kæmpe tak til Helge for hans engagement og opbakning gennem alle årene i både TV MIDTVESTs besty-
relse, i repræsentantskab, i repræsentantskabets formandskab og i Støtteforeningens bestyrelse. 
 
Lone Sunesen overrakte blomster og en gavekurv til Helge Stavnsbjerg. 
 
Palle Mouritsen overrakte æresmedlemskab til Helge Stavnsbjerg og nævnte, at tidl. bestyrelsesmedlem Bo-
hart Slot Jensen, også får et æresmedlemskab, fordi han har siddet i støtteforeningens bestyrelse i mere 
end 30 år.  
 
 
 



3.  Det reviderede regnskab 2021 v/kasserer Jens Erik Ager 
Jens Erik Ager gennemgik regnskabet, der ender i et lille overskud på kr. 24.182, der er overført til egenkapi-
talen. Egenkapitalen udgør herefter kr. 10,6 mio. kr. 
Der er hensættelser for kr. 725.000, som i løbet af året forventes afregnet til TV MIDTVEST. 
 
Regnskabet er underskrevet af revisor. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Ingen. 
 
Godkendelse: 
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 
Lone Lauritsen, Poul Larsen, Kristian Richard Møller og Bent Bjerring Pedersen. 
 
7.  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år 
Jens Erik Ager, Herning   genvalgt 
Nora Hornstrup, Thisted   genvalgt 
Gregers V. Kristensen, Thyholm  genvalgt 
 
Bestyrelsen foreslog: 
Ole Tormod Bøndergaard, Ringkøbing nyvalgt  
Der var ikke flere forslag. 
 
8.  Valg af ét bestyrelsesmedlem for ét år (ekstra punkt) 
Bestyrelsesmedlem Peder J. Pedersen har ønsket at træde ud af bestyrelsen, og da ingen af de to supple-
anter havde mulighed for at træde ind i bestyrelsen, skal der vælges et medlem for ét år. 
 
Bestyrelsen foreslog: 
Ejler Kærvang, Struer  nyvalgt 
Der var ikke flere forslag. 
 
 
9.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen for ét år 
Erik Sørensen, Aulum og Søren Christensen, Skjern genopstiller ikke. 
 
Forslag: 
Ejvind Dahl, Aulum  nyvalgt 
Mette Kjærulff, Thisted  nyvalgt 
 
Der var ikke flere forslag. 
 
10.  Valg af statsautoriseret revisor 
Statsaut. Revisionsfirma Krøyer Pedersen, Holstebro blev genvalgt. 
 
11.  Valg af 24 medlemmer og tre suppleanter til repræsentantskabet for TV MIDTVEST 2022-2026 
Der blev foreslået 28 kandidater til repræsentantskabet. 
67 medlemmer havde stemmeret – og der var 5 blanke stemmesedler. 
Efter stemmeoptælling blev følgende 24 valgt til repræsentantskabet for perioden 1.10.2022-30.9.2026: 
 

• Gitte Hornshøj, Herning  
• Leif Amby, Thisted 
• Lene Falk, Holstebro 
• Malte Houe, Erslev 
• Mette Kjærulff, Thisted 
• Helle Langer, Harboøre 



• Jens Erik Ager, Herning 
• Trine Jepsen, Herning 
• Ejvind Dahl, Aulum 
• Nora Hornstrup, Thisted 
• Britta Leth, Viborg 
• Erik Sørensen, Aulum 
• Jens Sønderby, Vinderup 
• Poul Sand, Herning 
• Gregers V. Kristensen, Thyholm 
• Grethe Holm, Skjern 
• Ole Tormod Bøndergaard, Ringkøbing 
• Morten Christensen, Hanstholm 
• Ejler Kærvang, Struer 
• Jens Christian Jensen, Haderup 
• Rasmus Overgaard Kardyb, Glyngøre 
• Birgitte Holgaard Langer, Gjellerup 
• Kaj Christensen, Hammerum 
• Bent Stadel Petersen, Kjellerup 

 
Følgende tre blev suppleanter: 
 

• Bent V. Larsen, Spøttrup 1. Suppleant 
• Børge Nielsen, Hald  2. Suppleant 
• Michael Pedersen, Aulum 3. Suppleant 

 
Anders Riis Jakobsen, Struer blev ikke valgt. 
 
Helge Stavnsbjerg ønskede tillykke til de valgte. 
Første møde for det nyvalgte repræsentantskab er mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.30 på TV MIDTVEST. 
 
12.  Orientering om TV MIDTVEST Plus v/Palle Graff Mouritsen 
Kort tilbageblik på 2021, hvor TV MIDTVEST kun nåede at få 142 gæster via 5 dagsbesøg. Besøgstallet er 
allerede på nuværende tidspunkt i 2022 mangedoblet, og vi er fortrøstningsfulde for et fornuftigt forår og ikke 
mindst et travlt efterår, når foreninger m.v. igen begynder at planlægge sæsonen. 
 
Støtteforeningen havde igen i 2021 masser af spændende gevinster at udbyde i lodtrækninger – mindst en 
månedlig gevinst og som altid årets hovedgevinst, hvilket i alt udløste 72 gevinster til en samlet sum på kr. 
170.932,-. 
 
Herefter gennemgang af sidste års julekampagne, der udover at indbringe knap 50 nye medlemmer til for-
eningen gav en voldsom trafik på Støtteforeningens platforme, heraf bl.a. en fordobling af sidevisninger på 
tvmidtvestplus.dk i forhold til normalen. Kampagnen bliver ikke gentaget i sin nuværende form, da arbejds-
indsatsen ikke står mål med udbyttet af nye medlemmer. 
Afslutningsvis en påmindelse om at Støtteforeningens forårskampagne (bliv medlem resten af året for kun 
75,-) starter den 1. april – det er nu de nuværende medlemmer kan gøre en indsats for at skaffe nye med-
lemmer gennem omgangskredsen. 
 
Slutteligt en stor tak til Helge Stavnsbjerg for et fantastisk samarbejde de foregående 6 år. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Intet. 
 
13.  Med nødhjælpsbus til Ukraine v/reporter Karl Erik Lørup  
Karl Erik Lørup introducerede sig selv. Han har været ansat på TV MIDTVEST i 19 år, og har prøvet mange  
ting gennem årene. 
En af de ting, der har gjort størst indtryk på Karl Erik, var turen med bussen fra Aalestrup til den polsk- 
ukrainske grænse for at hente kvinder og børn ud af Ukraine. Det var tre dage med hårdt arbejde – både 
fysisk og mentalt.  
Der skulle laves live til TV MIDTVEST, til TV 2, til News, leveres optagelser til Go Morgen og Go Aften Dan-
mark, filmes, interviewes, opdateres på TVMV.dk og der skulle laves storys til TV MIDTVESTs instagram. 
Samtidig var turen enorm følelsesladet, med kvinder, børn og mænd, der måtte forlade hinanden, og ikke 
ved, om de kommer til at se hinanden igen. 



Karl Erik viste klip fra turen, der tog tre dage - uden tøjskift. 
 
TV MIDTVEST fortsætter med at følge, hvad der sker med de folk, der har forladt deres land – en slags ukra-
insk ”årgang 0”. Brugertal viser, at folk gerne vil se de historier, fordi de berører os. 
 
Helge Stavnsbjerg overrakte to flasker vin til Karl Erik Lørup som tak for at komme og fortælle om turen. 
 
14.  Eventuelt   
Intet. 
 
Tak til Leif Amby for at tage dirigentrollen og tak til forsamlingen for fremmøde. 
Leif Amby fik overrakt to flasker vin. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.05. 
 
Ref. Heidi Andersen. 
 
 
 
 
 
 


