Radio Ådalen
Formandsberetning den 20. marts 2018
Vi vil begynde med at mindes dem vi har mistet det sidste år. Jeg nævner dem i den rækkefølge,
de er døde. Vi begynder med Jens Lauridsen, Egon Lassen, Kurt Kruse og Aage Hansen. Der er også
3, som har lavet radio som er døde, Sonja Pedersen, Niels Nielsen og Erhart Laursen, Erhart var jo
med til at starte radioen, som jeg syntes, vi skal mindes. Ære være deres minde - tak.
Det er dejligt at mærke, at der stadig efter 30 år er rig opbakning til radioen.
Det er godt at modtage respons på de ting vi laver på radioen. Det er rart, når folk ringer for at
spørge, for eksempel var der én, der ringede fra Jannerup og spurgte, hvornår der var syng den
igen, han havde lige hørt en udsendelse i Kirken i hverdagen, som handlede om Syng den igen, han
udtrykte, at han var glad for at lytte til vores radio. Jeg var også til jubilæum i postens
pensionistforening i Søndervig, der kom jeg til at sidde ved en post fra Ringkøbing. Han spurgte om
jeg hed Niels Chr. Holm, jeg spurgte, hvor han vidste det fra. Han mente, at det var den stemme,
han flere gange havde hørt på Radio Ådalen. Ligeså virker vores app også fuldt ud. Det er dejligt,
når I har ringet ind og meddelt, hvis der har været svigt med internettet, så vi kunne få det løst.
Jeg har også undersøgt hvor mange der er inde at kigge på vores hjemmeside. I 2017 har der
været over 30.000 og den første halvandet måned af 2018, har der været godt 5000 inde at kigge,
man kan se at vi har en del i København, Herning og Vejen, der er inde at kigge. Stor ros til
webmaster Peder Høj, som bestyrer vores hjemmeside. Hjemmesiden er flot sat op, og Peder
sætter vore ønsker ind omgående, når vi skriver til ham…..
Jeg fortalte jer sidste år at 2017 er jo året, hvor vi skal søge om en ny sendetilladelse. Det har vi
gjort. Hvis vi får tilladelsen, træder den i kraft i 2018, og gælder til år 2028. De første restriktioner
lød på, at vi skulle sende 2 timers snakke-radio dagligt. Vi måtte heller ikke sende til specielle
grupper (fx religiøse grupper). Men det lykkedes lokalradioerne, at få det omstødt. Så i dag skal vi
lave 1 times snakke-radio/almen-radio ugentlig. Vi kan takke Bertel Haarder som var
kulturminister på dette tidspunkt for, at det blev lavet om. Vi har også været til et seminar i Askov
for at høre to fra kulturministeriet om, hvad en ansøgning skulle indeholde. Ansøgningen skal
være sendt senest 29. marts kl. 12:00. Vi har fået både programtilladelsen og den tekniske
tilladelse til og med 31/12 2028. Så det er jo positivt.
I julen havde vi besøg af TV Midt/Vest som ville undersøge, hvordan vi taklede de nye regler med 1
times almen taleradio om ugen, jeg kunne så oplyse dem, at det var der ingen problemer med, da
vi altid har haft det.
Det er dejligt, når der kommer nye medarbejder til at erstatte de medarbejder, der falder væk, vi
har fået én ny studievært til nyheder, foreningsmeddelelser og Weekendmagasinet, og Polle har
også begyndt at hjælpe os mere med interview-udsendelser og læge Lars Foged er også blevet
meget aktiv på radioen. Vi har også fået en ny medhjælper til gudstjenesteholdet, og 2 nye
teknikere, en ny teknikker til at optage i marken.
Vi havde i september måned 2016 besøg af Tv-Midt-Vest, som lavede en udsendelse med os. Det
var en god oplevelse, og den er blevet genudsendt her i 2017.
Vi har ligeledes et godt samarbejde med vores bychef Mette Christensen, som er god til at fortælle
os, når der er arrangementer i byen, vi kan være en del af.

2017 har der jo været kommunalvalg. Der var 5 partier, der kom og lavede udsendelser hos os. Det
blev til 15 halvtimes udsendelser. Vi lavede også 2 udsendelse til regionsvalget, og så havde vi
besøg af de 3 borgmesterkandidater til en fælles live udsendelse. Vi havde afslutningsdebat i
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor der var debat med 11 politikere med Carsten Bille som
ordstyrer. Der var mødt 25 tilhørere op. Vi har også været til Julemesse i Vorgod-Barde Hallen, og
husflidsmessen her i Skjern, + sendt fra indvielsen af Den Grønne Korridor her i Skjern og fra Open
by Night. Der er også planlagt 10 nye udsendelser med Sundheds Center Vest i Tarm. Vi har fået
mange ny udsendelser både fra Skjern og Tarm Bibliotek. Det er vores ny mand Peter Graakjær,
der laver aftalerne og optager dem, Han har bl.a. også været ude for at dække seniormøderne,
som vi blev opfordret til at Sundhedscenter Vest. Vi har også sendt fra Gentænk Skjern ude fra Ino
Vest. Vi blev kontaktet af gruppen bag arrangementet for at fejre Luthers 500 år for de 99 teser.
De foreslog os at lave en udsendelse om folkemødet, der skulle være i Ribe. Det var domprovst
Thorkild Bak og tidligere koncerndirektør Asbjørn Albinus for Cheminova og en præst mere som
lavede udsendelsen. Vi fik desuden tilbud fra Egil Hvid Olsen fra Grindsted, om at sende en biografi
om Luther, som han havde forfattet og selv indlæst. Den bliver genudsendt fra april. Vi har måttet
lukke lytterønsker onsdag aften, da der var så få, der benyttede sig af det. Der har vi så kommet
mange af de nye udsendelser ind + genudsendelser.
Vi har også haft besøg af den Kristne friskoles 8. klasse efter at de havde været i
ungdomsparlamentet. Der blev lavet en udsendelse med de 3, der havde været i
ungdomsparlamentet. Desuden har vi haft besøg af juniorklubben fra Astrup og juniorklubben fra
Fiskbæk, hvor vi optog en udsendelse med dem. Vi får også besøg af IM juniorer her fra Skjern i
nær fremtid.
Tak til lytterne for den respons, vi får for vores udsendelser. Det er dejligt at kunne gøre en forskel
for andre mennesker. Jeg vil gerne takke folkene bag udsendelserne. Tak for jeres trofasthed,
engagement og alle de gode ideer I har og putter ind i jeres udsendelser. I er rigtig gode til at få
lytterne med.
I Skjern Update har vi fået en annonce, som fortæller, at vi mangler tekniker og studieværter.
Folk er stadig meget villige til at deltage i Weekend Magasinet, og vi har typisk 5 til 7 indslag med
af forskellig karakterer.
Vi vil også gerne sige tak til menighedsrådsforeningen og Kristian Kirkegård, Spjald for godt
samarbejde omkring tilrettelæggelse af gudstjenester. Ligeledes tak til Skjern Kirkebetjening, som
selv optager gudstjenester. Robert Klokmose som optager i Vorgod, og Krier som optager i
Videbæk Kirke.
Den 1 januar blev radio Ådalen 30 år. Vi fejrede det lørdag den 3. februar med kaffe på kanden
hele dagen og rundstykker og kage, vi havde besøg af ca. 100 mennesker fordelt over hele dagen,
der var flere der aldrig havde været på radioen før, vi fik også nye medlemmer.
En Stor tak til Villy Egmose for at vi fik lov til at sende julekoncerten, som Villy har redigeret til os.
Og tak for gode ideer til udsendelser.
En stor tak skal også lyde til Ugeposten i Skjern, Skjern-Tarm ugeblad og Videbæk avis for at bringe
vores programmer.
En stor tak til alle medarbejdere – det gælder kontormedarbejdere, telefonpassere, teknikere og
studieværter. Når jeg ringer til jer, for at bede jer tage en ekstra tørn, når det engang imellem
kniber fx sygdom, så er det dejligt at møde forståelse og villighed.

En stor tak til bestyrelse og støtteforening og til de forskellige udvalg for godt samarbejde. Jeg
håber det fortsætter i det nye år. Til sidst men ikke mindst: En stor tak til alle, der støtter op om
radioen både økonomisk, men også til jer, der er med til at slutte op om radioen, så vi får en
alsidighed i radioen, som det var tiltænkt fra begyndelsen af.

