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Ledelsesberetning
Oplysninger om foreningen
Østjyske Studerendes TV
c/o DMJX
Olof Palmes Alle 11
8200 Aarhus N
CVR-nr. 3531 9603
Hjemmeside www.tvtonic.dk
Regnskabsår 1. januar – 31. december
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelsen
Thomas Pallesen, formand og kasserer (p.t.)
Lasse Løndahl Henriksen, næstformand
Stine Breum Fisker, sekretær
Jeppe Hovman, bestyrelsesmedlem
Marc Bryld, bestyrelsesmedlem
John Paul Jakobsen, bestyrelsesmedlem

Producere
Lasse Løndahl Henriksen, John Paul Jakobsen

Bank: SparNord Aarhus, Sdr Allé 11, DK-8000 Århus C
Revision: Statsautoriseret revisionsfirma Kvist & Jensen, Torvegade 1, DK-8450 Hammel
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Foreningens aktiviteter i 2018
I 2017 overtog Lasse Løndahl Henriksen og John Paul Jakobsen funktionen som producere, og allerede i
begyndelsen af 2018 høstede vi frugterne af denne mere stabile organisering af arbejdet. Vi fortsatte med
at producere nogle af de faste programformatter som ComingUp og Marcs Kvarter, men fik også gang i nye
programformatter; bl.a. Play Me Baby, program om computerspil, en serie der er særlig målrettet de
sociale medier, m.f.
Der har været et godt samarbejde med eleverne på Odder Højskole og de studerende på DMJX, hvor der er
blevet produceret gode ting. Samarbejdet kører gnidningsfrit. Vi arbejder fortsat på at få et tættere forhold
til Multiplatform Storytelling og Production på VIA University Colleges, og her har Stine Breum Fisker gjort
en stor indsats for at udbrede kendskabet til stationen.
I løbet af året har vi flere gange haft unge i praktik på stationen fra Potemkim og andre uddannelser. Det
har som regel fungeret godt; der har dog været noget forskel på, hvor selvstændigt praktikanterne har
kunnet arbejde. Derfor valgte vi i løbet af året, at vi maksimalt skal have to ad gangen.
Et indbrud i studiet i starten af året ramte os ikke så hårdt som ventet. Tyvene havde afmonteret
teleprompterne uden af beskadigede dem, og vi fik hurtigt skaffet nye (brugte) kameraer. Et nyt indbrud i
august i redaktionslokalet ramte noget hårdere: Stort set alt udstyr blev stjålet. Vi lånte kameraer hos
DMJX, indtil vi i september kunne købe nye kameraer, som vi heldigvis fik til en god pris. Dette slugte dog
alle overskydende penge i kassen. Vi har efterfølgende valgt at få vores udstyr tyveriforsikret.
I efteråret kom den nye bekendtgørelsen i høring, og her indgav vi et høringssvar, som vi drøftede med
SAML. Vi har også i året haft et godt samarbejde i Sendesamvirket Østjylland, hvor vi har haft godt
diskussioner med vores kollegaer på søsterstationerne.
Ved tildelingen af sendetilladelse var der forudsat et udsendelsesomfang på 10 timer/uge med minimum to
timers førstegangsudsendelse, og begge krav er opfyldte. Fra september 2014 nåede udsendelsesomfanget
17 timer/uge, og det har vi kunne fastholde igennem 2018.
Vi stiller løbende vores udsender til rådighed på YouTube, hvor vi driver kanalen TV Tonic:
www.youtube.com/user/tv2nic. Desuden har stationen en Facebookside: www.facebook.com/TVTonic til
at udbrede kendskabet til foreningen samt indhente respons på udsendelserne. I 2015 kom foreningens
nye hjemmeside www.tvtonic.dk i gang. Vi har haft enkelte nedbrud på hjemmesiden, men den er hurtigt
kommet op at køre igen. Såvel Facebooksiden som hjemmesiden er blevet registreret hos Datatilsynet som
offentligt tilgængelige informationsdatabaser.
Foreningen havde i regnskabsåret 6 medlemmer. Tallet forventes at stige i 2019.
Samlet viser regnskabet et underskud på DKK 877. Underskuddet skyldes lidt større udgifter til
administration end budgetteret. Underskuddet betyder, at foreningen nu har en negativ egenkapital på
DKK 2.349.
For 2019 forventes aktivitet på mindst samme niveau som i 2018. Der er budgetteret med et tilskud fra
Kulturstyrelsen på DKK 805.000 samt et udsendelsesomfang på minimum 10 timer/uge, hvilket vurderes
som realistisk ud fra erfaringerne i 2018.
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