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Hej Jette 
 
Der kommer lige en test mere vedr. L37 hvis du vil skrive når i har modtaget. 
Vh Per 
 
Den man. 29. okt. 2018 kl. 12.39 skrev Per Hot <perhot.dk@gmail.com>: 
 
Det virker meget underligt at disse mange TV / radio stationer som udvikler nye værter, stemmer 
både som legeplads og indlærrings sted på landsplan som det eneste sted hvor du ka' lære lokalt 
medie og udstyr at kende. 
 
Det er ikke muligt for disse frivillige at modtage undervisning på deres tv radio station fremover 
grundet denne nedskærring som udløser knap 2700 danske kroner til hver radio station til 
kursusbrug om året? 15000 kroner på TV station årligt . 
Både gamle unge og nye værter/ programmedarbejdere kender ikke deres udstyr IT Analog nyt som 
gammelt som jo også er indkøbt på samme tilskud.. 1 mill . årligt .så nu er der tilsammen ialt 190 
lokal stationer  rundt om i Danmark som ikke længere har mulighed for at lære det udstyr at kende 
som de  som frivillig skal arbejde kreativt og udvikle afvikle fra... både teknisk og journalistisk. 
Kort & godt: Lokal forankring Radio /TV Kultur vil lukke sig selv da det ikke er muligt at lege & 
lære Radio / TV  mediet at kende  gratis på DR..... 3.7 Milliard  årligt + TV 2  region lokal samt 24 
Syv Københavns lokalradio på landsdækkende frekvens 100.000.000. 
 
Ja Bubber startede jo også på lokal TV + flere andre værter gennem tiden. 
 
Der er intet igen efter små 500.000 kroner   i skærring som det koster at undervise 190 tv/ radio 
stationer...som nu skal overgå til privat undervisning betalt af stationen selv...Not posible uden 
penge. 
Det private undervisnings marked ligger ca.50-60 % over hva' SAML ka' levere top undervisning 
til. 
 
I medieaftalen af den 29. juni 2018 foreslås, at 1 million nu lægges oveni den samlede radio/tv- 
pulje. Der er pt 40 tv-stationer og ca 150 radiostationer, som denne ene million skal fordeles til i 
 
forholdet 60/40. Det vil – alt andet lige- give ca 15.000 kroner ekstra til hver tv-station og ca 2.667 
kroner ekstra til hver radiostation. De enkelte stationers driftstilskud vil således ikke blive 
synderligt forbedret. 
 
Vh Per Christensen  
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