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Årsmøde
EU-modstandernes lytter- og seerforbund afholder årsmøde i
henhold til vedtægterne

lørdag d 21. marts 2015, kl. 13.00
Det sker i

Folkebevægelsens lokaler
Tordenskjoldgade 21 st.th., København K

Ansvarshavende:
Court Østerberg
Støtte til
KIG & LYT
kan sendes til:
Giro 123-9090

Dagsordenen er ifølge lovene:
1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
Da der er sket ændringer i styrelsen, vil der være nyvalg til samtlige
poster.
Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter, skal være
styrelsen i hænde senest 1. marts 2015.

Kontingent opkrævning
Med dette nummer af Kig&Lyt følger et
girokort til betaling af kontingent for 2015.
Kontingentet er på 50 kr.
Eventuel ændring i adresse kan sendes til:
redaktionen@kigoglyt.com

Peter Fuglsang, 1948-2014
Peter Fuglsang, Kig & Lyts formand gennem
mere end 15 år, døde den 12. juni om
eftermiddagen på Rigshospitalet efter meget
kort tids sygdom.
Peter var et usædvanligt engageret, nysgerrigt
og legende menneske. Han tog de ting han
deltog i meget alvorligt, men han var sjældent
højtidelig – og aldrig selvhøjtidelig.
Gennem mere end tredive år var han engageret
i den aktive EF-/EU- modstand, som aktivist
på Folkebevægelsens sekretariat, arrangør af
store manifestationer som Grundlovsstævner,
chauffør på kampagne-bussen i 1979 og alt
muligt andet. Han var der, hvor der var brug for ham. En periode i bevægelsens
forretningsudvalg blev det også til på et tidspunkt, hvor der var krise. Peter brød sig
egentlig ikke om at påtage sig officielle poster, men han lod sig overtale, fordi han
syntes det var hans pligt.
På samme måde lod han sig – midlertidigt – vælge som formand for Kig og Lyt, men
fungerede alligevel i mere end 15 år. Måske fordi han besad et glædende engagement
i medier og brændte for public service. Han gjorde en stor indsats for lytter- og
seerbevægelsen gennem sit arbejde i SLS – de Samvirkende Lytter- og
Seerforeninger – og i DR’s Dialogforum.
Peter havde en livslang kærlighed til billedkunst og film, og han havde en omfattende
viden om både billedkunstnere og film. Han var en fremragende fotograf, og hans
billeder har været udstillet mange steder. Han har blandt andet taget
bemærkelsesværdige koncertbilleder, og han kunne tælle mange musikere blandt sine
venner. I de sidste par år arbejdede han på en serie billeder under titlen Med andre
øjne. Den omfatter både billeder fra naturen og fra bylivet. Set med et særligt blik for
de gemte underfundigheder, der lurer lige bag ved overfladen, hvis man har talentet
til at se dem.
Han havde en udtalt forståelse for mekanik og elektronik, og med sine snilde fingre
kunne han få nyt liv i kasserede tv’er, stereoanlæg og meget andet.
Peter var et varmt, givende og humoristisk menneske. Han levede på alle måder livet
fuldt ud, og han efterlader sig et stort tomrum. Han vil blive savnet og mindet af
venner, bekendte og samarbejdspartnere i lang tid.
Kig og Lyt er en del af den folkelige seer- og lytterbevægelse og har derigennem
indflydelse i Danmarks Radio og TV2.
Vi er også en del af den aktive modstand mod EU Unionen. Vi arbejder for, at
Unionen bliver behandlet kritisk i medierne.

Fremtiden for Kig & Lyt?
Som det fremgår af forrige side er den mangeårige
formand for Kig & Lyt, Peter Fuglsang, pludselig død i
juni, og det har sendt lidt af en chokbølge gennem
bestyrelsen, der i mange år i stilhed har administreret
forbundet, der trods medlemsafgang og næsten ingen –
tilgang stadig har omkring 1100 medlemmer, udsendt
et par blade om året, afholdt årsmøder med valg og
sørget for, at forbundet var repræsenteret i diverse
organer.
På et bestyrelsesmøde i september stod det klart, at
flere mente, at det vil være umuligt at videreføre
forbundet uden Peter. Der var dog enighed om, at
bestyrelsen med næstformand Court Østerberg som
konstitueret formand kører videre indtil det ordinære
årsmøde, der efter vedtægterne skal afholdes i januar kvartal (se indkaldelsen på forsiden
af dette blad), og at der udsendes et blad med oplysning om forbundets situation og en
opfordring til medlemmerne om at møde op på årsmødet og blive aktive omkring
bestyrelsesarbejdet.
Og hvorfor er vi så nogle, der mener, det er vigtigt, at EU-modstandernes Lytter- og
Fjernseerforbund fortsætter arbejdet og helst endda styrkes?
For det første, sidder forbundet i SLS, Samarbejdsforum for danske lytter- og
seerorganisationer, som den ene af 4 tilbageværende organisationer. SLS har bl.a.
høringsret med hensyn til lovforslag på medieområdet, er repræsenteret i Radio- og tvnævnet, har medlemmer i DR’s dialogfora og repræsentation i de regionale tv-stationers
repræsentantskaber og bestyrelser.
For det andet har forbundet repræsentanter i: Nordjyllands Radio, Radio Midt og Vest,
Østjyllands Radio, Radio syd Esbjerg, Radio Syd Trekanten, Radio Fyn, Bornholms
Radio, Københavns Radio, TV2 Lorry’s repræsentantskab og DR’s dialogforum. Det er
vigtige platforme for EU modstanden, som vi fortsat skal udnytte.
For det tredje er vi en organisation med omkring 1100 medlemmer over hele landet. Det
må være muligt at få bredere opbakning til bestyrelsesarbejdet, få flere end de sædvanlige
10-12 stykker til at komme til årsmøderne og debattere arbejdet og få flere af
medlemmerne til at gå ind i bestyrelsen.
Peter var en fantastisk og meget karismatisk formand, men en organisation som vores må
ikke stå og falde med en formand. Det står imidlertid fast, at en væsentlig del af
bestyrelsen ikke ønsker at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, så mød op på årsmødet og
meld dig under fanerne.

SLS/DR-dialogmøde 30. oktober 2014
Mødet var egentlig først dato-sat til 18 september, men den dag blev der gennemført
”prikkerunde” i DR, så mødet blev udskudt til 30/10. På grund af netop
nedskæringer i DR deltog generaldirektør Maria Rørbye Rønn i mødet. Hun deltager
ellers kun én gang om året.
Fra DR deltog: Direktør Caroline Reiler (CR), Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
(MRR), Lytternes og seernes Redaktør (LSR) Jacob Mollerup (JC), Anja Lundberg
Andersen (ALA) fra Etisk sekretariat foruden vores (nye) faste kontaktperson
Camilla(?).
Maria Rørbye Rønn havde oplægget: DR netop nu:
MRR gennemgik Medieaftalen 2015-18 og betydningen af den for DR’s økonomi.
Medieaftalen stiller krav om at Public Service skal udvikles videre og have nyt
indhold på visse områder.
Medieaftalen koster DR 106 millioner kr./år, bl.a. på grund af at der ikke mere må
opkræves Erhvervslicens, og dertil kommer øgede udgifter til drift og udvikling på
55 millioner kr.
Dette har betydet nedlæggelse af 193 stillinger, svarende til 101 fyringer.
Dialogen med MRR: Hvorfor bruges rigtig mange Public Service kroner til ”indkøb”
hos private? og hvorfor fortsættes Digitaliseringen i DR? Svaret er i begge tilfælde,
at det er krav i forliget, der ikke kan afvises. Hvad er forholdet mellem flow og ”on
demand” tv? Kendes ikke nøjagtigt, men det er dyrt for DR, at et stigende antal
brugere vælger at se tv på nettet. Udviklingen ser ud til at fortsætte, og SKAL
understøttes i henhold til forliget. Generel klage over de mange ”trailere” for andre
DR-kanaler - men de virker, og vil derfor blive fortsat.
Jacob Mollerup gennemgik Halvårsrapporten om, hvad der har ligget brugerne mest
på sinde:
Etisk sekretariat, er dem, der arbejder for at JM ikke har noget at lave.
Halvårsberetningen er fra starten af september og omfatter første halvår af 2014.
De mest almindelige klager er over lydsiden i drama-serier, hvilket har medført at en
række skuespillere er sendt på skolebænken. Desuden flere klager over P4. Det er
derfor været diskuteret at sende f.x. Badabing på P5.
Stor irritation over henvisninger til facebook. Der må ikke udsendes originalt
materiale på sociale medier inden det er lagt på DR.dk (f.x. dr.dk/mad).
På top 20-listen er Ukraine konflikten. Ikke på grund af mængden, men på grund af
synsvinklerne.
Mange ting, der fylder en masse i andre medier har ikke givet anledning til klager til
LSR (f.x. Melodi Grand Prix).

Relativt få reaktioner på 1864 - indtil 30. oktober.
Fyringen af Niels Lindvig (fra Orientering på P1) har afstedkommet over 100
personligt formulerede klager over fyringen.
Martin Krasniks 3 interviews m.h.t. Gaza gav mere end 1000 klager - over halvdelen
individuelt formulerede.
Spørgsmål og svar: Tidligere stewardesse udtalte sig FOR social dumping i
luftfarten. Der har været klager over interviewet, men ikke mange.
Er det i orden at sende stødende scener, hvis der er advaret om det? Ja, det anser DR,
selvom udsendelser sendes kl. 20 (primetime).
Det er vel at give op, hvis DR opgiver udsendelser i surround sound og går tilbage til
stereo-lyd? Der har været mange tekniske problemer med at sende surround sound.
Spørgsmål angående Martin Krasniks interviewteknik. Der er generel opbakning til
den aggressive teknik fra ledelsen i DR, så man skal nok ikke forvente en næse til
Krasnik. JM henviste til en optagelse fra Folkemødet, hvor Kurt Strands og Martin
Krasniks interviewformer sammenlignes.
Hvorfor er bragt meget lidt om de daglige provokationer palæstinenserne oplever?
Det havde JM ikke svar på, men han udtrykte enighed med spørgeren.
Er der stadig klager over brugen af skjult kamera? ALA (Etisk sekretariat) svarede:
Der skal dobbelt direktør godkendelse inden optagelse/visning - så optagelserne er
sjældne.
Kunne Martin Krasniks
interviewofre rejse sig og
gå? Svaret var, at man skal
skelne mellem holdningerne
og studievært-rollens
ytringsfrihed. Dertil et
spørgsmål om presseetik. De
fleste ytringer har været på
Facebook, og der kan man
vanskeligt gribe ind.
Desuden et spørgsmål, der
fik lov at forblive
ubesvaret: Hvem skal nu
spille ved
Slotskoncerterne.
Alt i alt et meget interessant
møde.

Meddelelser:
Ny struktur i Sammenslutning af Lytter- og
Seerforbund (SLS) pr. 1. december 2014
Sekretariat: Industrivej 22, 7080 Børkop
Ledelse:
Formand:
Kim Eriksen (KLF, Kirke & Medier)
Næstformand: Svenning Ravn (Katolsk Medie
Forum)
Kasserer:
Peter C. Madsen (ARF Multimedier)
Tillidshverv:
Internationalt arbejde (Eurelva). Mikael Arendt
Laursen (KLF, Kirke & Medier)
Medlemmer af bestyrelsen fra EU-Modstandernes
Lytter- & Fjernseerforbund: Court Østerberg og Sølvig
Z. Petersen.

Nyt om bestyrelserne for DR og regionale TV 2-stationer
Af Inge Søborg, medlem af Repræsentantskabet for TV 2-Lorry
Som det vil være mange bekendt, blev der i juni dette år indgået en medieaftale for
2015-2018 mellem ALLE Folketingets partier. Som følge af denne aftale fremsætter
Kulturministeriet et lovforslag, der bl.a. indeholder ændrede regler for
genudpegninger af medlemmer til DR’s bestyrelse og regionale TV 2-virksomheders
bestyrelser.
Lytter- og seerforbundene har ikke direkte indflydelse på valget til DR’s bestyrelse,
men ved valgene til bestyrelserne for de enkelte regionale TV 2-stationer er
forholdene anerledes. Ifølge lov om radio- og fjernseervirksomhed varetages den
overordnede ledelse af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelserne er de
regionale stationers øverste ledelse og har det overordnede programansvar og
ansvaret for at de bestemmelser for virksomhederne, der er fastsat i loven og som
følger af loven, overholdes.
De fastansatte medlemmer ved de regionale TV 2-virksomheder vælger 1 medlem
samt 1 suppleant herfor, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af de
regionale repræsentantskaber.
Disse repræsentantskaber er sammensat af et bredt udsnit af områdernes folkelige og
demokratiske organisationer heriblandt de forskellige lytter- og fjernseerforbund.
EU-modstandernes lytter- og fjernseerforbund har sluttet sig sammen med KLF,
Kirke & Medier, Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund (ARF) og Katolsk
Medieforum i Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer (SLS) for at
øge den samlede indflydelse på netop valgene til de regionale TV 2-stationers
bestyrelser.
Kulturministeriet foreslår nu, at loven om radio- og fjernseervirksomhed ændres, så
der sikres en løbende fornyelse af bestyrelserne. Det skal i fremtiden ikke være
muligt umiddelbart at genbeskikke medlemmer til bestyrelserne mere end én gang og
der skal samtidig indføres et princip om forskudt udpegning, således at halvdelen af
de medlemmer, der udpeges af repræsentantskabet, er på valg hvert andet år, men at
bestyrelserne fortsat vælges for 4 år.
Det vil være nødvendigt med en overgangsordning for forskudt udpegning i perioden
2015-18 allerede ved det bestyrelsesvalg, der netop er i gang, således at halvdelen af
den kommende bestyrelse kun vælges for en 2-årig periode.
EU-modstandernes lytter- og fjernseerforbund har ved de to medlemmer af
Repræsentantskabet for TV 2-Lorry (Hovedstadsområdet) opstillet formanden for
SLS - Lea Rosfort (ARF) - til bestyrelsen for TV 2-Lorry.
Samtidig genudpeges Sølvig Z. Petersen og Inge Søborg som medlemmer af
Repræsentantskabet for TV 2-Lorry for den kommende 4-års periode.

Vedtægter
§ 1 Navn: EU-modstandernes
lytter- og seerforbund.
§ 2 Formål: EU- modstandernes lytterog seerforbund vil på tværpolitisk
grundlag arbejde for, at radio og
fjernsyn på saglig og afbalanceret måde
oplyser om såvel fordele som ulemper
ved medlemskabet af EU, at radio og
fjernsyn til stadighed er åbne også for
folk med kritisk indstilling til EU, at
orientering fra og om de øvrige nordiske
lande får en sådan plads i de danske
radio- og fjernsynsprogrammer, at
bevidstheden om samhør og fællesskab i
Norden fremmes. I øvrigt vil forbundet
varetage medlemmernes relevante
interesser i forhold til Danmarks Radio.
§ 3 Medlemskab: Enhver, der tilslutter
sig forbundets formål, kan optages som
medlem. Medlemskabet ophører ved
udmeldelse eller ved forbundets ophør
ifølge § 8.
Efter 3 måneders medlemskab har et
medlem stemmeret ved årsmødet.
Valgbarhed forudsætter stemmeret.
Er et medlem i kontingentrestance,
suspenderes stemmeretten. Ved restance
ud over tre kontingentperioder
suspenderes medlemskabet.
§ 4 Årsmødet: Forbundets øverste
myndighed er årsmødet, som indkaldes
med mindst 14 dages varsel og afholdes
hvert år i januar kvartal. På årsmødet
behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af styrelsesmedlemmer og
suppleanter
7. Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 5 Styrelsen: Forbundets ansvarlige
ledelse udgøres af en styrelse på mellem
5 og 9 medlemmer dog altid et ulige
antal. De vælges for to år ad gangen. I
ulige år et ulige antal og i lige år et lige
antal. Der vælges to suppleanter, der er
på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer
for en toårig periode. Der vælges én i
lige og én i ulige år. Styrelsen vedtager
selv sin forretningsorden og konstituerer
sig selv. Den vælger kasserer og
sekretær og kan i påkrævet omfang
antage lønnet medhjælp.
Styrelsen kan indkalde til ekstraordinært
årsmøde: den skal indkalde til
ekstraordinært årsmøde, når mindst en
fjerdedel af alle de stemmeberettigede
medlemmer begærer det.
§ 6 Lokalafdelinger: Der kan oprettes
lokalafdelinger under forbundet. Disse
lokalafdelinger kan samarbejde
regionalt. For lokalafdelingerne gælder
forbundets almindelige vedtægter.
§ 7 Vedtægtsændringer: Årsmødet kan
gennemføre vedtægtsændringer med
tilslutning af mindst to tredjedele af de
fremmødte stemmer. Ændringsforslag
og forslag i øvrigt skal udsendes til
medlemmerne og må derfor være
styrelsen i hænde senest 1. januar.
§ 8 Opløsning: Årsmødet kan ved en
flertalsbeslutning begære forbundet
opløst. Der skal da inden tre måneder
berammes ekstraordinært årsmøde med
forslag om forbundets opløsning og
formuens anvendelse som eneste
punkter. Hvis mindst to tredjedele af de
her fremmødte stemmer for forslagene,
er forbundet opløst.
Vedtaget på årsmødet 23/3-74. Ændret
5/3-78, 22/3-80, 13/3-83, 11/2-84, 25/499, 28/3-09

EU Modstandernes lytter- og seerforbunds
repræsentanter i DR regionaler og Tv 2 Lorry
Danmarks radios regionaler:
Nordjylland Radio
Gitte Thomsen
Mail: gitte.folket@post.tele.dk

Bornholms Radio
Børge Olsen
Mail: olsenboerge@hotmail.com

Radio Midt og Vest
Aage Staun
Mail: aage.staun@mail.tele.dk

Københavns Radio
Court Østerberg
Mail: court@hvidovrenettet.dk

Østjyllands Radio
Pia Møller
Mail: Regnbuestjerne@gmail.com

Radio Syd Esbjerg
Hans Hansen
Mail: HH6700@gmail.com

Radio Syd Trekanten
Evald Lauridsen
Mail: evald@fam-lauridsen.dk

Radio Fyn
Henrik Madsen
Mail: hmshgl@gmail.com

Regional Holbæk
Finn Erik Larsen
Mail: finnerikla@gmail.com

TV2 Lorrys Repræsentantskab:
Sølvig Z. Petersen
Mail: erikzp41@gmail.com
Inge Søborg
Mail: ingesoeborg@gmail.com

Returadresse
Kig & Lyt
c/o Tordenskjoldsgade 21, st.th.
1055 København K

