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lørdag d 30. april 2016, kl. 13.00
i Folkebevægelsens lokaler,
Tordenskjoldsgade 21 st.th., København K
Alle medlemmer er velkomne.
Dagsordenen:
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
På årsmødet i 2015 valgtes for en 2-års periode: Court Østerberg
(formand) og Sølvig Petersen. For en 1-årig periode valgtes: Elin
Søborg (kasserer), Ole Østerberg og Inge Søborg. Som suppleanter
valgtes: Peter E. Holst og Børge Olsen. Ulla Nielsen blev valgt til
revisor.
På valg er: Elin, Ole og Inge fra Styrelsen, samt suppleanter.

Kontingent opkrævning
Så er det tid til betaling af kontingent for 2016. Kontingentet er på
50 kr.
Kontingentet kan betales med en bankoverførsel til reg.nr.: 3326,
kontonr.: 0001239090. Man kan også betale med girokort på
posthuset til gironr.: 123-9090 (men det er ret dyrt).
Eventuel ændring i adresse kan sendes til:
redaktionen@kigoglyt.com

Denne opfordring til at hjælpe os i EU-modstandernes lytter- og seerforbund blev bragt i Folk i
Bevægelse:

Opfordring til lokale aktiviteter til hjælp for EUmodstandernes Lytter- og Seerforbund - KIG & LYT
Vi har i KIG & LYT en velbegrundet mistanke om, at TV2 og DR - kanalerne med
public service forpligtelse - vil behandle de vitale modstande mod TTIP (EU’s
handelsaftale med USA), Bankunionen og Danmarks retsforbehold stedmoderligt,
bl.a. i forbindelse med afstemningen om det sidste.
Vi må derfor ruste os til at protestere, hver gang public service medierne, hvor vi
har mulighed for at øve indflydelse, fordrejer oplysninger eller udelader
Folkebevægelsen mod EU’s eller andre modstanderes udsagn og analyser.
DERFOR:
Kig og lyt alt hvad du kan, og læg mærke til om udsendelserne er passende
flersidige.
Når det ikke er tilfældet, har du flere handlemuligheder:
Reager på stedet - direkte i egentlige telefonprogrammer - eller send din reaktion
via Facebook eller programhjemmesider og send lige derefter en kopi eller besked
om henvendelsen til KIG OG LYT. Hvis du ikke synes, du selv kan formulere en
”klage” eller indvending mod programmet, så send hurtigst muligt besked med
oplysninger om kanal, program, tidspunkt og hvad misinformationen drejer sig om
til formanden for KIG & LYT:
Court Østerberg
Hvidovrevej 254, 2.th.
2650 Hvidovre
Mobil: 5189 2833
E-mail: court@hvidovrenettet.dk
Vi har fra KIG & LYT nemlig muligheden for at rejse klagerne direkte til
ledelserne i DR- og TV2 regionalerne.
Vi lover, at vi efterfølgende - og senest efter 6 måneder - melder tilbage i Kig &
Lyt bladet eller på hjemmesiden - og direkte til spørgeren, hvad der er kommet ud
af aktionen.

Brug gerne selv og spred oplysningen om muligheden i din omgangskreds, så lover vi, at
der kan komme aktivitet.

Nyt fra møder hvor Kig&Lyt har været repræsenteret
DR/SLS halvårligt møde
(20. maj 2015 i DR-Byen)
Maria Rørbye Rønn bød velkommen og talte om punkterne:
Ny strategi - Værd at dele - Stadig original og Mere digital.
Vi har en ny medievirkelighed med ny teknologi, nye tjenester (fx Netflix) og nye brugervaner - fra
broadcast til internet, i en meget hurtig forandringstakt. Men DR’s rolle er uændret.
Fokus på indholdet: Kvalitet!
Mission: DR samler, udfordrer og oplyser
Fokusområder:
1. Originalt kvalitetsindhold
2. Attraktive digitale tilbud
3. Børneuniverser til ”de digitalt indfødte”
4. Nyheder, hvor brugerne er (2 ud af 3 seere på TV-avisen er over 55)
Derefter gennemgang af ”redaktørberetningen” ved Jakob Mollerup ”Lytternes og seernes redaktør”.
Lydproblemerne tages og skal tages mere alvorligt.
Nyt henvendelsessystem ved henvendelser og klager.
Ny opsætning af klagestatistik.
Har vi problemer med at bruge den ny kontakt?
Nogle af dette halvårs top-20:
• Problemer med lydbøgerne (streaming - bortkomne kapitler)
• Kritik af film med tilnærmelse (i bus)
• Kritik af porno-tema
• P 3-Morgens omtaler af Lars Løkke og Inger Støjberg
• Protest over dækningen af en overenskomststridig Ryanair arbejdsnedlæggelse - ”ulovlig”
• Kritik af terrordækningen - retorikken
• Skandalen om Citybois
•

Derefter diskussion af pressenævns”næser” til DR - ”næser” har forskellig vægt, der er fodfejl og
vigtige påtaler.
Vi blev oplyst om, at Jakob Mollerup stopper, og stillingen skal slås op. Jakob deltager dog i mødet
med SLS i oktober 2015.
Derefter spørgsmål angående systemets placering af Dialogfora og sprogbruget i DR.
Mødet sluttede med at DR’s etiske redaktør præsenterede forsamlingen for uddrag af tre udsendelser
(endnu ikke sendt - kan derfor ikke refereres) og fortalte om de etiske overvejelser i forbindelse med
planlægning og produktion. Det var fantastisk vedkommende.
Kig og Lyt deltagere: Court, Elin og Inge (Elins referat)

Demokratiets aften i DR’s Koncertsal
(16. juni 2015 kl. 18-22 - TV udsendelse på DR 1 som optakt til Folketingsvalget)
Meget spændende aften. De inviterede blev budt velkommen af Generaldirektør Maria Rørbye Rønn
og vist op på 1. sal, hvor der stod borde med glas fyldt med champagne.
Mange husker nok udsendelsen, så den vil ikke blive refereret her.
Salen var helt fuld og Kig og Lyt var med på et afbud.
Sølvig Petersen deltog.

SLS bestyrelsesmøde
(i Ballerup 21. september 2015)
Dagsordenen indeholdt punkter med: - nyt fra organisationerne og derefter diskussion af
spørgsmål til den efterfølgende dialog med Connie Hedegaard. Der skal findes nye personer til DR
Dialogfora (man kan sidde højst 2 gange 2 år). Desuden diskussion af det sene sendetidspunkt for
OBS (Oplysning til Borgerne om Samfundet).
Med Connie Hedegaard diskuteredes Public Service-Udvalget og antallet af deltagere i udvalgets
møde. Kun 3 fra SLS havde fået adgang, mens en hel del var kommet på venteliste. Man kunne
her lære, at man må melde sig meget hurtigt til næste gang. Referater fra mødet var meget
spændende og diskussionen var fin.
Deltagere fra Kig og Lyt: Court og Sølvig.

TV2-Lorry Repræsentantskabsmøde
8. oktober 2015 i TV2-Lorry
Mødet havde ud over de sædvanlige punkter med siden
sidst, orientering om Lorrys økonomi og regionale tiltag
(ved Morten - den ny direktør), et enkelt ændringsforslag til
vedtægter, et dikussions-/idégenereringspunkt med
gruppearbejde i små hold.
På grund af en næsten total mangel på økonomi blev der i et
oplæg til gruppearbejdet om udvikling af et Lorry+, der
præsenteredes som ”meget mere end TV” lagt op til, at
lokale (regionale) firmaer og institutioner, sammen med
Lorry, eller også meget gerne alene eller med minimal
teknisk hjælp fra regionalen, skal lave og helst bekoste
programmer, gerne i magasinform. Samtidig blev det gjort
helt klart, at der ikke må reklameres for firmaer eller
holdninger.
Der sendes allerede (mandage kl. 17:15) vidensprogrammet
”Perspektiv”, som Københavns Universitet producerer for
egne midler. I programmet ses 2 forskere i samtale, og så
må man følge med, så godt man kan.
Missionen skal være:
•
At skabe ægte regionale fællesskaber
•
Tættere på seerne
•
Være talerør for seerne
I vores gruppe, 6 personer, hvoraf 2 fra Lorry, snakkede vi
næsten udelukkende om, at Lorry+ kunne indgå i
fondsansøgninger sammen med lokale
forskningsinstitutioner, hvor kanalens arbejde med
formidlingsdelen kan kapitaliseres.
Eventuelt kunne Lorry+ samarbejde med Transparency
International eller med udenlandske studerende i området
(f.x. gennem FN-Forbundet).
Mødet var ikke særlig velbesøgt (22 deltagere mod
forventet min. 35).
Deltager fra Kig og Lyt: Inge.

DR/SLS halvårligt møde
(28. oktober 2015 i DR-Byen)
Dagsorden:
13:00 - 13:15
13:15 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 - 15:45

Velkommen og status (Caroline Reiler)
DR1 - profil, rolle og fremtid (Henriette Marienlund - konstitueret kanalchef)
Henvendelser til DR (Jacob Mollerup)
En betydelig og synlig kulturinstitution (Tine Smedegaard Andersen - ny
kulturdirektør)

Diskussionen om DR1’s profil, rolle og fremtid fandt sted på grundlag af et diskussionsoplæg fra os
(SLS) med speciel betoning af Public Service forpligtelsen. Ledelsen i DR havde virkelig diskuteret
oplægget, og præsentationen af de nye program-serier og ”magasiner” skete hele tiden med
henvisning til papiret. Kun med hensyn til problemer omkring ”samsening” (forældre og børn
sammen) havde DR1 ikke meget at byde på ud over Disney-sjov, Disney Juleshow, Melodi Grand
Prix, X-Faktor, Versus og evt. Bagedysten.
Temaer og faktastoffet vil man forsøge at præsentere på nye måder. Desuden præsentation af et nyt
sundhedsmagasin, der starter i 2016 - lige efter nytår.
Endelig var der en længere diskussion af sendetidspunkter for magasin-programmerne før/efter TVavisen kl. 21.30. Der bliver der aldrig enighed.
Jacob Mollerup takkede af efter 10 år som leder af DR’s ”klageafdeling” og henviste til den ny
halvårsrapport, der ligger på hjemmesiden. Han pointerede, at det blev stadig mere udtalt, at
henvendelserne angående program-etik er faldende, mens klager over program-teknik er stærkt
stigende.
Således havde der kun været ganske få henvendelser i forbindelse med DR3’s porno-tema, men
rigtig mange havde brokket sig over streamingsproblemer og de korte ”liggetider” for programmer.
Et spørgsmål angående sprogpolitikken, som Jacob ikke kunne svare på, medførte at vi enedes om at
næste halvårsmøde bl.a. skal handle om dette.
Afsluttende slog Jacob Mollerup fast, at Facebook-reaktioner til de enkelte redaktioner ikke kan
erstatte institutionen Lytternes og Seernes Redaktør, og samtidig takkede han for frugtbart
samarbejde over årene med Sammenslutningen af Lytter- og Seerforbund.
Tine Smedegaard Andersen, der er nyudnævnt Kulturdirektør, sprang til som erstatning for Inger
Bach (den etiske direktør), der var blevet syg og præsenterede småbidder af nye kulturprogrammer.
Hun betonede, at strategiske projekter i DR kultur skal dække:
•
Kritisk, dagsordensættende kulturjournalistik
•
Kultur til de brede flader
•
Klassisk for alle
•
Public service til unge (især måske på P3 og DR3)
•
Drama for alle, på alle platforme
•
Det åbne koncerthus for hele landet
•
Dansk rytmisk musik, også i en digital verden
•
Events i en digital tid
Igen et rigtig godt møde med Topledelse i DR.
Deltagere fra Kig og Lyt: Court, Elin, Sølvig og Inge (Inges referat).

TV2/SLS halvårligt møde
(18. november 2015 på Kvægtorvet, Odense)
Administrerende direktør Merete Eldrup gennemgik den aktuelle situation på TV2 - skift af
Nyhedsredaktør, diskussion af public service forpligtelsen, reklame/abonnements finansiering og
generelt om økonomien. Hovedkanalerne er vitale, men også kanaler som Sport, News, Fritid og
Charlie er givtige.
Normalt samler DR1 og TV2’s hovedkanal tilsammen over 50% af seerne.
Reklame og abonnements finansieringen er 50/50. TV2 må ikke have politiske reklamer.
Jacob Vissing fortalte om nyhedsformidlingen fra verdens brændpunkter. De sociale medier er de
tidligste hovedkilder, men det gør det svært at vurdere kilderne.
Niels Boman havde et oplæg om Station 2 programmerne, hvor han viste eksempler på både ofre og
”angribere”.
Katrine Vogelsang, der er ny fiktionschef gennemgik serierne, og vi snakkede om problemer med
høre dialogerne. Det skyldes dels skuespillerne, der er vant til og forventer en ekstremt dyr
lydbehandling som den, der bruges ved filmoptagelser. Man vælger derfor at tekste udsendelserne,
for at undgå de massive mængder klager.
Til sidst i denne afdeling så vi et stykke af årets julekalender.
Lars Bennike tog sig som sidste punkt af seerhenvendelserne:
Folketingsvalget i maj: Klager over skævvridning til fordel for rød blok. 40 klager over Løkkes
”stunt” om manglende gevinst ved at tage arbejde. 115 klager over ”topmødet” mellem Løkke og
Helle pga. de mange afbrydelser - men en optælling viste lige mange afbrydelser (60/62) og lige
meget taletid.
Test dit valg fik et skævt sammensat panel pga. 3 sidste minuts afbud.
Court bad om, at Tekst-TV blev forbedret, men blev henvist til egen TV-udbyder, som skulle løse det
tekniske problem.
Fra Kig og Lyt deltog: Court, Elin, Inge, Martin og Sølvig.

Public Service - udvalget
Kulturministeriet har nedsat et sagkyndigt udvalg, der skal udarbejde et grundlag for
overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende
år. Udvalgets arbejde strækker sig over to år og skal være afsluttet den 1. januar
2017.
Udvalget skal opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i
fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden.
Udvalget skal afgive delrapporter, men ikke komme med indstillinger.
Derudover skal udvalget afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter,
ordførere for partierne bag medieaftalen m.v. med henblik på afrapportering og
dialog inden for de forskellige emneområder.
Udvalgets medlemmer: Connie Hedegaard (formand), Henrik Søndergaard, Christian
Nissen, Mette Davidsen-Nielsen, Carsten Andreasen, Christiane Vejlø, Rune Bech,
Lasse Jensen, Ole Mølgaard og Keld Reinicke.

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

Kig & Lyts repræsentanter i DR regionaler og
TV2 Lorry
Danmarks radios regionaler:
Nordjylland
Søren Jensen
Vibevej 32
9280 Storvorde
Mail: sorenjensen@folket.dk
Midt & Vest
Thorkild Sohn
Sognegårdsvej 11
6990 Ulfborg.
Mail: thokil.sohn@mail.dk
Syd
Mette Langdal
Runebakken 64
6500 Vojens.
Mobil: 24290662.
Mail: mettelangdal@gmail.com

På kortet ses hvordan DR regionalerne er
fordelt ud over landet. Dog er
Nordvestsjælland og Sjælland i samme
regional.
Som det ses af listen på bagsiden af
bladet, har vi langtfra dækket alle
regionaler - det er en skam. Meld dig
gerne, hvis du har lyst til at deltage i
normalt 2 og i specielle tilfælde op til 4
årlige møder.

Fyn:
Henrik Madsen
Odensevej 26
5620 Glamsbjerg.
Mobil: 60684616.
Mail: hnmshgl@gmail.com
København:
Court Østerberg
Hvidovrevej 254, 2.th.
2650 Hvidovre.
Mobil: 51892833.
Mail: court@hvidovrenettet.dk

Sjælland
Finn Erik Larsen
Bøgevej 5
4390 Vipperød.
Tlf: 59182156.
Mail: finnerikla@gmail.com
Bornholm:
Børge Olsen
Nordre Kystvej 10
3700 Rønne.
Mobil: 20327858.
Mail: olsenboerge@hotmail.com

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

Returadresse

Inge Søborg
Mail: ingesoeborg@gmail.com

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

