
Referat fra generalforsamling 2020 og 2021 i TV MIDTVESTs støtteforening den 30. august 
2021 kl. 19.30 på TV MIDTVEST i Holstebro. 

Der var mødt 60 medlemmer op, hvoraf 6 ikke havde stemmeret. 

Velkomst ved formand Helge Stavnsbjerg.  
Helge redegjorde for bestyrelsens beslutning om sammenlægningen af generalforsamlingen 2020 og 
2021. Corona situationen gjorde, at det ikke har været muligt at afholde generalforsamlingerne før nu. 

1.  Dirigentvalg 
Bestyrelsen foreslog TV MIDTVESTs formand Leif Amby. 
Leif Amby blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings-
dygtig. 
 
2.  Beretninger 
 
Foreningen v/formand Helge Stavnsbjerg 
Ros og tak 
Helge indledte med stor ros og tak til medarbejdere og ledelse på TV MIDTVEST, der hver dag har 
sat en ære i at udkomme med nyheder samt vedkommende og interessante fortællinger fra vores 
sendeområde. Trods store udfordringer under corona pandemien, er det hver dag lykkedes at holde 
det høje niveau. Stor tak herfor fra støtteforeningen.  
Forude venter et kommunalvalg, og det bliver spændende at se, hvordan det gribes an i år.  
 
Beslutninger 
I 2019 bevilgede støtteforeningen 3 x 870.000 kr. til et tre-årigt forsøg med en redaktion for Thy/Mors i 
Thisted. I 2020 besluttede TVMV selv at klare udgiften fremadrettet, så derfor tilbageføres der 
1.740.000 i støtteforeningens regnskab for 2020. 
 
På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at støtte to nye initiativer. Et PR/markedsførings 
initiativ, med indkøb af telte, pavilloner, podier m.m. til brug ved kulturarrangementer og andet, hvor 
TVMV er til stede. Idéen er at synliggøre både TVMV og Støtteforeningen. 
Der blev også bevilget penge til indkøb af en el-bil med støtteforenings logo. Beløbet hertil kendes 
ikke endnu og købet bliver nok først en realitet i 2022. 
Derudover bevilgede bestyrelsen 25.000 kr. til indkøb af gavekort til udtrækning blandt deltagere i for-
bindelse med oprettelse af et digitalt brugerpanel. 
 
Medlemssituationen 
Ultimo marts 2020 var medlemstallet på 11.682 og pr. 30.6.2021 er tallet på 11.218. Et fald på ca. 4% 
og et fald lavere end frygtet. Set i lyset af, at det i 1,5 år ikke har været muligt at tegne nye medlem-
mer ved besøgsarrangementer i huset (som er der, hvor der tegnes absolut flest nye medlemmer), så 
er det ok.  
 
Økonomi 
Pr. 30.6.2021 er egenkapitalen på kr. 11.348.000. 
 
Plus 
Palle Mouritsen har kæmpet ihærdigt for at sikre månedlige gevinster under corona lockdown. Trods 
dårlige odds er det lykkedes. Stor tak til Palle. 
 
Afslutning 
Tak for godt samarbejde til Lone Sunesen, Palle Mouritsen, sekretær Heidi Andersen samt til besty-
relsen.  
Speciel tak til Ketty Gravesen og Bohart Slot Jensen for mange års indsats i støtteforeningens besty-
relsesarbejde. Begge modtog en vingave. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Ingen. 
 
Godkendelse: 
Beretningen blev godkendt. 



 
Stationen v/Lone Sunesen 
Efter 1,5 års nedlukning, er det skønt endelig at have mennesker i salen igen. Coronaen har holdt os i 
et jerngreb af restriktioner. Det har været svært og hårdt. 
Alle, der kunne arbejde hjemmefra, blev sendt hjem. Huset blev opdelt i zoner, og kun det mandskab, 
der skulle til, for at vi kunne udkomme, var i huset. Der blev etableret kæder, så der altid kun var en 
kæde i huset ad gangen. Dette for at beskytte medarbejdere og sikre, at vi kunne udkomme hver dag. 
Selvom det var hårdt, oplevede vi et usædvanligt sammenhold. Stor ros til medarbejderne. 
Der er ikke brugt en eneste genudsendelse i lockdown perioden, og vi opnåede fantastiske seertal – 
med en share på op til 70%. 
 
I dag har vi over 20 mand i Hanstholm for at dække dronningebesøget. Vi har sendt direkte på Kana-
len i flere omgange, og det hele kan efterfølgende ses på Play appen. Hent den, hvis ikke I har den. 
 
Kommunalvalget er lige om hjørnet. Vi fortsætter med Pop Up valg på forskellige locations i de en-
kelte kommuner. På valgaftenen kører vi med second screen, så man kan se kommunalvalget i hele 
landsdelen og samtidig følge med i sin egen kommune digitalt på TVMV. 
 
Vi har fuld fokus på udvikling. Vores 19.30’er er stadig vigtigst, men vi skal samtidig satse på strea- 
ming. Udviklingen går hastigt i retning af, at flere og flere streamer. Til efteråret lancerer vi derfor en 
opdateret og mere brugervenlig play-app. 
 
Vi laver stadig programmer til TV 2. 
 
Lone Sunesen sluttede med at overbringe en hilsen fra nyhedsredaktionen med tak til støtteforenin-
gens medlemmer for loyal opbakning. Det at vide, at I vil os, betyder uendelig meget. 
 
Appel: 
Tag fat i jeres børn, giv dem et medlemskab i julegave, prik til naboen. Vi har brug for jer. 
 
Spørgsmål/kommentarer til Lone Sunesen: 

• Hvordan måler man en share på 70%? 
Svar: 
Gallup har tv-meter mål placeret ude hos udvalgte brugere. De måler, hvor mange der har 
tændt for deres tv, og hvad de ser. 
Streamingtal tælles ikke med her. Dem kan vi selv trække. Vi nærmer os 100.000 downloads 
af vores play app. 

• Når man optager en udsendelse for at se den på et senere tidspunkt, tæller det så 
med? 
Svar: 
Nej. Det er kun de husstande, hvor der er opsat måleapparater, der tælles med. 

• Savner jeres middagsnyheder, kommer de tilbage? 
Svar: 
Vi har ikke længere et vindue på TV 2 til middag, og tror ikke, det er noget vi kan få tilbage. 
(Erik Sørensen tilføjede, at hvis man har nyhedsappen på sin telefon, så kan men dagen 
igennem få opdaterede nyheder her). 

• Ros for jeres sprog. Det er en fornøjelse at høre. 
• Kan du løfte sløret for, hvordan I vil gribe kommunalvalget an? 

Svar: 
Vi laver Pop Up valg i hver kommune 
Der vil være et bredt program i 19.30’eren, som handler om kommunalvalg. 
Vi får 10 minutters mere sendetid i 22’eren udelukkende til KV-stof i ugen op til valget. 
Vi laver Kend din kandidat/kandidattest i samarbejde med de andre TV 2-regioner og TV 2.  
På valgaftenen bliver der mulighed for second screen.  
 
Tak til Lone. 

 
 
3.  Det reviderede regnskab 2019 og 2020 v/Jens Erik Ager 
Kasserer Jens Erik Ager gennemgik regnskaberne for 2019 og 2020. 
 



2019: 
Regnskabet endte med et underskud på kr. 1.116.000, hvilket især skyldes hensættelser til Thisted 
redaktionen med 2,6 mio. kr. 
 
2020: 
Der tilbageføres 1,7 mio. kr. af hensættelserne fra 2019, da TVMV selv overtager driften af Thisted 
redaktionen. 
Der er negative renter for kr. 48.000. 
Udgifter til trykning og forsendelse af Magasin og medlemskort samt til Nets (opkrævning via PBS) 
beløber sig til ca. 170.000 kr.  
2020 ender i et overskud på kr. 2.763.000. 
Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er således på kr. 10.618.710. 
 
Foreningen har pr. 31.12.2020 ca. 12 mio. kr. stående fordelt på forskellige banker. 
Det er diskuteret, om pengene skal investeres. Men der skal ikke meget kursudsving til, før man risi-
kerer at have tabt mere end hvad der mistes i negative renter. 
 
Spørgsmål/Kommentarer til Jens Erik Ager: 

• Har man overvejet at sende medlemskort og Magasin ud via mail i stedet for? 
Svar: 
Magasinet betragtes som reklame. Det deles også ud ved arrangementer. 
Der er stadig medlemmer, der ikke har/bruger computer.  
Bestyrelsen tager forslaget til efterretning. 

 
Godkendelse: 
Årsregnskab for 2019 samt årsregnskab for 2020 blev begge 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 
Kaj Christensen, Jens Christian Jensen, Kristian Richardt Møller og Ejvind Dahl. 
 
7.  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for ét år 
Jens Erik Ager, Herning  Genvalgt 
Nora Hornstrup, Thisted  Genvalgt 
Gregers V. Kristensen, Thyholm Genvalgt 
Helge Stavnsbjerg, Skive  Genvalgt 
 
8.  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år 
Ketty Gravesen, Viborg og Bohart Slot Jensen, Thisted genopstiller ikke. 
Bestyrelsen foreslog i stedet 2. suppleant Britta Leth, Viborg samt Lene Falk, Holstebro. 
Begge indvilligede i at stille op. 
Der var ikke yderligere forslag og begge blev valgt. 
 
Bent V. Larsen, Spøttrup  Genvalgt 
Peder J. Pedersen, Holstebro Genvalgt 
Britta Leth, Viborg  Nyvalgt 
Lene Falk, Holstebro  Nyvalgt 
 
9.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen for ét år 
Erik Sørensen, Aulum   Genvalgt 
Søren Christensen, Skjern   Nyvalgt 
 
10.  Valg af statsautoriseret revisor 
Statsaut. revisionsfirma Krøyer Pedersen, Holstebro, blev genvalgt. 
 
 



 
11.  Orientering om TV MIDTVESTs Plus v/Palle Mouritsen 
I 2019 kunne Plus tilbyde mere end 150 medlemsfordele til medlemmerne, og der var lige så mange 
aftaler i hus for 2020. Vi var næsten klar til årets generalforsamling i marts 2020, da landet blev lukket 
ned. 
Al aktivitet måtte suspenderes og de månedlige udtrækninger måtte i en enkelt måneds stoppes, da 
gevinsten var til kulturarrangementer, der blev aflyst. 
Vi havde intet at tilbyde medlemmerne. 
En ihærdig indsats fra Palle resulterede i nye samarbejdspartnere og nye gevinster. Hver gang der 
blev spottet på TV, kom der nye indmeldelser i mailkøen.  
 
En stor tak til sponsorerne:  

• Biograferne i Midt- og Vestjylland, 
• Bornholm med Fly, 
• Musikteatret Holstebro, 
• Hjerm Kunstgalleri, 
• MCH - Messecenter Herning, 
• Lampemesteren,  
• Sportigan,  
• Hjem-Is,  
• Morsø,  
• HTH Skive, Holstebro, Viborg, Herning og Silkeborg,  
• Poesigaarden, Vemb 
• Kulturcenter Limfjord, Skive 
• Dencker DeLuxe 
• Hedekaffe og kaffehjørnet.dk 
• Tinghallen, Viborg 
• Camping Kim, Viborg 
• Flügger farver, Nykøbing 
• Kajakfreak.dk, Handbjerg 
• Søvn & Comfort, Holstebro, der sponserede årets hovedgevinst med et gavekort til butikken 

på kr. 50.000. 
Sammenlagt en gevinstsum på langt over kr. 100.000. 
 
Statistik: 
I 2019 havde plus hjemmesiden 165.000 sidevisninger – i 2020 var tallet knap 105.000. 
I betragtning af, at vi i flere måneder ikke havde nogle fordele til medlemmerne, må det siges at være 
pænt. 
På Facebook og Instagram havde vi i 2019 et samlet antal visninger af opslag på ca. 24.000. I 2020 
er tallet steget til det tredobbelte. 
 
Efterårets kampagne: 
Gevinster for resten af året er på plads – også efterårets hovedgevinst, som er et multidriverhus til en 
værdi af kr. 40.000 – sponseret af XL-Byg Tømmergaarden. 
Magasinet er på vej i trykken, og vi forventer at have medlemsbrevene klar til udsendelse i løbet af 
uge 37. 
 
Markedsføringsudstyr: 
Stationen er i gang med at udarbejde en aktivitetskalender over de mange faste årlige tilbageven-
dende begivenheder i det midt- og vestjyske, som skal dækkes. Her vil støtteforeningen også være til 
stede, hvis det giver mening. 
Støtteforeningens bestyrelse har bevilget et beløb til indkøb af diverse markedsføringsmaterialer 
(telte, podier, bannere m.m.) til brug hertil, og også et beløb til indkøb af en lille el-varevogn. 
 
Genåbning for besøgsarrangementer: 
Vi åbner så småt op for besøgsarrangementer igen. Vi starter stille ud resten af året, med dem, som 
vi måtte aflyse under coronaen. Det bliver små hold. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Det er imponerende, hvor meget der er sket i en periode, hvor meget har stået stille. 
 



 
12.  Snigkig på nye serier v/programchef Kirsten Axelsen 
Kirsten Axelsen indledte med at fortælle forsamlingen, hvor betydningsfuldt det er for medarbejderne, 
at der er en støtteforening, hvor medlemmer bakker op og støtter stationens arbejde. Det er et 
kæmpe skulderklap for hele huset. 
 
I 2020 har TVMV lavet 37 ny-producerede serier og 238 enkeltstående programmer. 
Streaming er den nye platform. Vi skal være tilgængelige alle steder, så seerne kan se os når og hvor 
de vil.  
Vores brændstof er de gode idéer, og vi siger ”hellere prøve end ikke prøve”. 
 
Herefter viste Kirsten klip fra nye programmer, der kommer dette efterår: 

• Kvinder på kysten 
• Danmarks rareste rockere 
• Grøn i hjertet 
• Sommer på Kroen 
• Fotovognen år 5 

 
Vi håber igen i år at kunne afsætte Fotovognen til TV 2. 
 
Interaktion med seerne 
De sociale medier har gjort det meget nemmere at komme i kontakt med seerne. 
Vores fotokonkurrence og Kreatid er gode eksempler herpå. (Kirsten viste klip herfra) 
Deltagere i fotokonkurrencen uploader deres billeder til os, og det er fantastiske billeder, som vi aldrig 
selv kunne have fået. 
Kreatid har lavet en facebookgruppe, hvor der nu er 2.500 medlemmer fra hele landet. Medlemmerne 
lægger billeder op, af ting de har lavet. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Har man ideer/kommentarer efterfølgende kan man altid sende en mail til Kirsten Axelsen. 
 
13.  Eventuelt 
Der blev spurgt til, hvorfor pengene til Thy-redaktionen skulle rulles tilbage. 
Svaret er, at TVMV selv havde økonomi til at bære udgiften. 
 
Dirigent Leif Amby takkede for god ro og orden. 
 
Helge Stavnsbjerg sluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte, tak til Kirsten 
Axelsen for hendes indlæg og tak til Leif Amby for dirigentrollen. Begge modtog to flasker 
vin. 
 
Mødet slut kl. 21.00 
Ref. Heidi Andersen 


