
Bestyrelsens beretning for 2015 

Radio Vest Venner 

Ny medieforlig 

I marts måned 2015 kom der udkast til bekendtgørelse for ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed den gjorde at vi ikke kunne sende radio på FM 94,6 mHz eller nogen 

anden frekvens. 

20. maj sender vi vores høringssvar til kulturstyrelsen 

Slutningen af juli sætter vi en annonce i torsdagsavisen, at vi ikke lukker men der vil ske 

forandringer fra 1. jan, vi brugte en fredag aften til at informere vores medlemmer om 

vores fremtid, der var ca. 10 der ringede ind og stillede spørgsmål, god aften 

Så kom der et folketingsvalg, og vi regnede ikke at høre mere fra kulturstyrelsen før 

november eller december 

2. oktober kom der mail fra kulturstyrelsen at sendetilladelserne var forlænget til udgang af 

2016 

1. november kom der så atter en mail fra kulturstyrelsen, at sendetilladelserne var 

forlænget til udgangen 2017, i samme meddelelse kunne man også læse at man ikke som 

planlagt ville lukke FM båndet med i 2019 

Kampagne kørte som den skulle, der var ikke de store problemer, der var bare ikke så 

mange til at tage alle timerne. Der var mange der ikke fornyede deres medlemskab på 

grund af vi ikke viste om vi kunne blive på 94,6 eller vi skulle flytte til internettet og sende 

der fra. De fleste blev dog medlemmer igen da vi fik forlænget vores sendetilladelse 

4 har forladt radioen i 2015, det er Elin, Henning, Christiann og Rene, vi takker for det 

arbejde de lagde på radioen 

Senderen i Vemb har vi i solgt da vi kun havde den til at stå og fylde og ikke brugte den.  

Priserne på bingo og 3 på stribe blev sat op fra september til henholdsvis 10 kr. for 

bingoplader og 6 kr. for 3 på stribe 

Der blev så til gengæld lavede der startet 2 nye superhurtig puljer, en for hurtig række og 

plade, række på 5 numre, og fuld plade før 35 numre, en for fuld plade til 3 på stribe 

Der skal til sidst lyde et stort tak til alle der laver et stykke frivilligt arbejde for radioen. 

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen 


