Radio Ådalen
Formandsberetning den 18. marts 2019
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 Svend Steffensen, Harald Larsen og Sven Hersbøll.
Ære være deres minde - tak.
Det er dejligt at mærke, at der stadig efter 31 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, fx var der én der ringede, at de ikke kunne forstå, at de ikke rigtig kunne tage radioen på
fællesantennen. Jeg tog så op til vedkommende, problemet var, at fællesantennen havde flyttet
vores frekvens fra 92,70 til 96,9, så det var jo det, der gav problemer, både for hende og mange
andre af vore lyttere. Fællesantennen havde ikke varskoet os om denne ændring, som gav meget
støj på linjen. Det er dejligt, når der kommer nye medarbejdere til at erstatte de medarbejdere,
der falder væk, vi har fået én 1 ny studievært til nyheder, foreningsmeddelelser og 1 til
Weekendmagasinet. Vi har også fået en ny medhjælper til gudstjenesteholdet.
Læge Lars Foged er også blevet meget aktiv på radioen, han er gået i gang med at lave
portrætudsendelser. Det er udsendelser som et Tilbageblik, dem, som Sven Hersbøll lavede før og
sundhedsudsendelserne
Peter Graakjær, som optager udenfor huset, er meget aktiv. Det er foredrag på biblioteker, på
Skjern Mølle, Faster Højskole, i Hemmet hvor udlands korrespondent Steffen Jensen holdt
foredrag om Mellemøsten og på Blåkilde Efterskole, hvor skuespiller Bodil Jørgensen fortalte om
sit liv. Han har også optaget en udsendelse på Øster Lem Hede, hvor han og Bente Kallehauge gik
sammen med en fårehyrde, hvor hun fortalte om at være fårehyrde. Det er nemt for os, at Peter
selv opsøger disse udsendelser.
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.
Vi har fået et nyt program ”Håndboldmagasinet Time Out”, som er et program, hvor vi har besøg i
studiet af Skjern Håndbold. Det gælder både ledelse og spiller og ægtefæller, det er journalist
Carsten Bille, der er studievært og Jacob er tekniker, udsendelsen varer 1 time.
”Håndboldmagasinet Time Out” bliver sendt enten fredag fra kl. 18-19 eller lørdag kl. 16-17.
Vi har også været med til Open By Night, og der fået snakket med mange mennesker om radioen.
Det har blandt andet givet nogle nye medarbejdere. Vi har også sendt direkte fra
Husflidsefterskolen, Vorgod-Barde Hallen + fra cykel-sponsorløbet.
Vi har haft besøg af nogle børnekredse som juniorklubben fra Astrup, juniorklubben fra Fiskbæk,
IM Juniorklub her fra Skjern og Børnebanden fra Borris KFUM og K, hvor vi optog en udsendelse
med dem.
Radioen har haft 2 erhvervspraktikanter fra Blåkilde Ungdomsskole i praktik.
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, som vi ringer til, er stadig meget villige til at deltage i Weekend Magasinet, og tager selv
kontakt til os. Vi har typisk 5 til 7 indslag med af forskellige karakterer. Vi er nu 4 studieværter på
programmet.

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. Tak til Robert Klokmose, som optager i Vorgod, og Krier, som optager i
Videbæk Kirke, og som noget nyt er Skjern By kirke også kommet med på lige fod med de andre
kirker. De optager selv gudstjenesten.
Adventisterne har også bedt om at komme med, så de producerer en halv times udsendelse hver
anden fredag aften fra kl. 18.30 til 19.00
Så har vi også haft besøg af Lis og Per. Det resulterede i, at de kom og lavede 3 udsendelser, som
Peter Søgaard var studievært på. De har alle været sendt. Hvis der bliver plads, genudsender vi
dem igen.
Så er vi også blevet bedt om at lave en udsendelse, som skal fortælle om Himmelske dage på
Heden (Danske kirkedage), det er Åskov Y`mens Club der har henvendt sig.
Radio Klitholm har været nødsaget til at lukke Det Ny Kanal 1 og Formiddagsradioen på vores
sendenet, det gør så, at der ingen radio er om formiddagen undtagen lørdag, som vi jo selv sender
på. Der bliver også tom om eftermiddagen fra 15.00 til 16.00. Vi vil så prøve, om vi kan lave lidt om
på vores sendetider, så vi starter først kl. 09.00 lørdag morgen, og slutter fredag og lørdag aften kl.
23.30 og så starter op mandag til torsdag kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00, og fredag kl. 15.00 i stedet
for kl. 15.30, så kan vi gøre det for ca. kr. 4000 kr. ekstra om året i Koda/Gramex. Vi har søgt
Kulturstyrelsen om at få lov til denne ændring, for ikke at have tom kanal på dette tidspunkt.
Vi har også haft besøg af Anette Heick, som kom for at lave en halv times udsendelse om
Melodigrandprix Gala, som var i Ringkøbing Skjern Kulturcenter i lørdags – et ønske fra
Kulturcenteret.
Den 1 januar blev Radio Ådalen 31 år. Vi fejrede det lørdag den 3. februar med kaffe på kanden
hele dagen og rundstykker og kage. Vi havde besøg af en del mennesker fordelt over hele dagen.
En Stor tak til Villy Egmose, for at vi fik lov til at sende julekoncerten, som Villy har redigeret til os.
Tak for gode ideer til udsendelser.
En stor tak skal også lyde til Ugeposten i Skjern, Skjern-Tarm Ugeblad 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.
Også en stor tak til Inger Marie Lodahl for at du tog over efter Svends død med at lede kontoret.
Vi er dig taknemlig for det arbejde, du har gjort der, vi ved godt, at det er og har været et kæmpe
arbejde for dig.
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.

