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Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1
Indsendt: 13-06-2019 17:30:41
Indsendt af:
Referencenummer: 1186527
NemID
Serienummer: 56D8A2B0
Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK
Emne: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Gyldig fra: 26-10-2017 13:37:43
Gyldig til: 26-10-2032 14:07:43

Felter markeret med * skal udfyldes.
Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.

CVR-nummer
Link til CVR

40473491

Produktionsnummer

1024697750

Foreningens navn

LokalTVFyn

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Pernille Callesen

Kontaktperson, efternavn

Lorup

Telefon

53627100

Vejnavn, nummer

Farvergården 7

Evt. c/o adresse

Postnummer

5000

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=301265&blanketID=2461&isSuccessful=2zaoI4muUJwlmIjVK8DQbhzxqek%3D
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By

Odense C

Kommune

Odense
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Husk at udfylde alle felter under hvert P-nummer og under hvert bestyrelsesmedlem

Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen fx administration, udøvelse
af programvirksomhed etc.

Har foreningen flere P-numre?

Bestyrelsesmedlemmets navn

Ja

Administration og udøvelse (studieoptagelser og
redigering/tilrettelæggelse)

Nej

Pernille Callesen Lorup

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade og nr.

Postnummer

By

Kommune

Bestyrelsesmedlemmets navn

Martin Bjørck

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

Postnummer

By

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=301265&blanketID=2461&isSuccessful=2zaoI4muUJwlmIjVK8DQbhzxqek%3D
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Kommune

Bestyrelsesmedlemmets navn

Linda Rønnenkamp Callesen

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

By

Kommune

Bestyrelsesmedlemmets navn

Alice Katrina Emilie Déchamps

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

By

Kommune

Beskriv foreningens hovedformål

At drive non profit og ikkekommerciel
programvirksomhed/ lokal TV med fokus på
medmenneskelighed, dannelse og oplysning.
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Bilag A
Vedhæft foreningens vedtægter

VEDTÆGTER_LokalTVFyn.pdf

Bilag B
Vedhæft foreningens regler for tegningsberettigelse, dvs. regler for hvem, der kan
skrive under på foreningens vegne, hvis foreningen har sådanne, og de ikke fremgår
af vedtægterne

Bilag C
Vedhæft dokumentation for foreningens stiftelse fx stiftelsesprotokollat

Stiftende
generalforsamling for
lokaltvfyn.pdf

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=301265&blanketID=2461&isSuccessful=2zaoI4muUJwlmIjVK8DQbhzxqek%3D
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Stationens sendenavn

LokalTVFyn

Er stationens adresse identisk med foreningens?

Ja

Stationens kontaktperson

Pernille Callesen Lorup

Nej

Telefon

E-mail

pernille@lokaltvfyn.dk

Tilladelsens senderegion
Der søges om tilladelse til følgende område:

Område "Fyn"

1.
2.
3.
4.
5.

Sendestart
Sendestart kan tidligst være den 1. januar 2020 og senest 1. april 2020.

Angiv stationens sendestartdato

01-01-2020

Alsidighedskriteriet

Programplaner og programvirksomhed

Programplaner: Beskriv den planlagte programvirksomhed overordnet. Såfremt
ansøger ønsker at oplyse mere detaljerede programplaner, er dette muligt, men
der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende.
For hver programkategori skal ansøger oplyse om den tidsmæssige fordeling af
førstegangsudsendelser per kvartal i procenter. Disse detaljerede planer er
nødvendige for vurdering af alsidighed.
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Programkategori - For yderligere oplysninger om programkategorierne henvises
der til afsnit 4.2.3. i ansøgningsvejledningen:
Kvartalsmæssig fordeling af programkategorier angivet i procenter
Nyheder

5

Aktualitet

10

Kultur

45

Musik

10

Andet

30

Total

100

(skal være 100 procent)

Bilag D

Programmer.pdf

Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende, herunder hvad
de handler om, hvor de skal produceres og af hvem

Bilag E
Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler

INDHOLD_PILOT.pdf

på stationens planlagte programvirksomhed

Målgruppe
Beskriv hvem programmerne er produceret til, og hvordan de er målrettet dette publikum

LokalTVFyn skal arbejde med demokrati, dannelse og
vækst i lokalområdet.
Programvirksomheden, LokalTVFyn, skal skildre
menneskene på Fyn og omegengnsøerne. LokalTVFyn
skal indfange den fynske folkesjæl, på tværs af
generationer og på den måde skabe relationer til de
fynske rødder reflekteret i en nutidig kontekst. Dette
giver mulighed for at skabe bedre forståelse for de
forskellige generationer fra ældre til de nutidige unge og
en fremtidig udvikling i lokalsamfundet, hvor
demokratisk ageren skal blomstre.
Igennem forskellige definerede kulturprogrammer med
forskellige rammer, dykker vi ned under den Fynske
overflade og formidler de værdier der dukker frem af
den Fynske kultur og de forskellige traditioner.
Tidligere generationers erfaringer og refleksioner skal
sammen med den nye generations drømme, evner og
midler definere vores demokratiske samfund.
Derfor tilstræber LokalTVFyn også en mangfoldighed
og alsidighed i frivillighed.
Stationen består af et ungt team som arbejder med
Fyns omegn og Odense by delvist som tilflyttere og
indfødte fynboere. TV-stationen skal fungere som
bindeled i lokalsamfundet, hvor vi, på tværs af
generationer, skaber et samlet udgangspunkt for
udvikling og kommunikation.
TV-stationens mål er at motivere til demokratisk ageren
blandt unge og lokalbefolkningen generelt og styrke
lysten og udfoldelsen af iværksætteri i lokalsamfundet.
Dette opnås ved at styrke medborgerskab på tværs af
kulturer og generationer og at øge opmærksomheden
på medmenneskelighed, oplysning og dannelse.
Det er et hovedsigte, at lokal-perspektivet skal skabe
tilhørsforhold og at arbejdet med bevidstheden om den
lokale identitet giver mulighed for at skabe overblik og
indsigt for individualiteten i den globale sammenhæng.
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Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet?
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Ja

Beskriv hvordan og hvilket geografisk område, der er særligt fokus på

Nej

Vi vil tage fat på den lokale del af fyn, hvilket vil sige, at
hovedfokus vil bero på landsbyer og landområder på
Fyn og omkringliggende øer. Dette skal medvirke til
forstørret fokus på Fyns værdier og traditioner.
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Internetdistribution
Stilles programvirksomheden til rådighed som
On demand

Ja

Hvor stilles programmerne til rådighed på internettet i

Hjemmeside: www.Lokaltvfyn.dk

forbindelse med on demand?

Paralleludsendelse

Nej

Youtube: "LokalTVFyn"
- On Demand - skal fungere som opslagsværk og arkiv

Ja

Nej

Skønhedskriterier
Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ansøgere, som sender lokalt indhold udover minimumskravet
på 80 %.
Ved lokalt indhold forstås programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for
befolkningen i tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder. Hvis mere end 80 % af
programmerne handler om lokale forhold, er der tale om lokalt indhold udover minimumskravet.
Hvis der skal udsendes lokalt indhold udover minimumskravet på 80 % per uge, oplyses det her. Der gøres opmærksom
på, at beskrivelsen er bindende.

Total lokalt indhold i alt
(min. 80 procent, max. 100 procent)

Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring m.v.
indenfor tv-drift eller lignende

100

Foreningens medlemmer har flere års erfaring indenfor
film, TV og arbejdet med mennesker.
Pernille Callesen, Markedsføring, Projektudvikling,
Tilrettelægger, Produktionsmanager og TVtekniker.
Pernille arbejder freelance som filmklipper og har bla.
arbejdet som TV Produktionsmanager i TVhuset Aarhus
og som kommunikationsmedarbejder hos Mediegrafisk
værksted og Filmværkstedet Odense.
Derudover er hendes seneste uddannelse en PBA i
Multimedie Design med fokus på branding,
kommunikation og PR. Hun har været på
Dokumentarfilmskolen på et dokumentarkursus og i
London på filmklipperkursus.
Martin bjørck, Journalist, Tilrettelægger og VJ.
Martin har arbejdet i TVbranchen siden 2014 og har
senest vundet Den Fynske Bladfonds Talentpris 2019
for bedste journalistiske afgangsprojekt på Center for
Journalistik.
Linda Rønnenkamp, udviklingskonsulent i foreningen.
Arbejder dagligt som traumeterapeut og med fokus på
udvikling og balancering af individet.
Alice Déchamps, Digital Konceptudvikler med fokus på
kommunikation og branding.
Vores samlede kompetencer skal bruges på at lave et
samlingspunkt i lokalmiljøet.
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Tilbydes der public access, dvs. faciliterer stationen, at
programmer produceret af borgere udsendes på tv-
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Ja

Nej

stationen?

Beskriv hvorledes, der faciliteres public access

Der er indgået samarbejder med;
Kulturmaskinen - De har tilbudt LokalTVFyn lokaler og
der udvikles fremtidige projekter med henblik på den
enkelte borger. Der bliver her direkte forbindelse og
Reference:
Chef, Jakob Kwederis
Tlf: 31 51 13 01
Center for Civilsamfund - “Projektopsætning mht.
Programmet “På tværs af generationer” og skaber
samarbejde mellem LokalTVFyn og SDU og frivillige
journalister
Reference:
Udviklingskonsulent, Rosanna Beth Sloth
Tlf: 40 11 35 74
Stjerneskibet - projektudvikling og netværk.
Reference:
Iværksætterkonsulent,Laila Burcharth
Tlf: 51 48 23 17
Disse er ikke programforetagender, men
samarbejdspartnere med henblik på udvikling og
dannelse.

Hvor mange årlige timer tilbyder stationen public access?

120:00

Angives som tt:mm.

Stiller ansøger indhold til rådighed via øvrige digitale
platforme, herunder sociale medier og -tjenester for at nå et

Ja

Nej

bredere publikum?

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=301265&blanketID=2461&isSuccessful=2zaoI4muUJwlmIjVK8DQbhzxqek%3D
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Facebook:
For at skabe lokal og global kontakt til målgruppen, skal
LokalTVFyn have en Facebookside.
Her skal stationen kommunikere, dele teasers til
kommende programmer, skabe rammerne for diverse
debatter og dele “bagom-produktionerne” som indsigt
og læring til borgerne.
På denne måde skabes der et forum for borgerne, med
plads til åbenhed, udvikling og læring.
Instagram:
Instagram skal fange det unge publikum med teasers til
kommende programmer og “bagom-produktionerne” til
inspiration og læring.
Denne tilgang skal inspirere og motivere unge til at
deltage i debatter og frivillighed hos stationen.
LinkedIn:
LinkedIn skal bruges som forbindelse og
kommunikationsværkstøj til det erhvervsmæssige
publikum. Her skal der udbredes erfaringer, udvides
netværk og deles oplevelser fra programvirksomheden.
Ved at connecte med erhvervsmiljøet, lægges der
grundlag for fremtidige samarbejder og projekter
mellem lokalt erhverv og LokalTVFyn.

Samarbejde
Planlægger stationen at samarbejde fast med andre

Ja

Nej

programforetagender?

Beskriv samarbejdet

Der er indgået samarbejder med;
Kulturmaskinen - De har tilbudt LokalTVFyn lokaler og
der udvikles fremtidige projekter med henblik på den
enkelte borger.
Reference:
Chef, Jakob Kwederis
Tlf: 31 51 13 01
Center for Civilsamfund - “Projektopsætning mht.
Programmet “På tværs af generationer” og skaber
samarbejde mellem LokalTVFyn og SDU og frivillige
journalister
Reference:
Udviklingskonsulent, Rosanna Beth Sloth
Tlf: 40 11 35 74
Stjerneskibet - projektudvikling og netværk.
Reference:
Iværksætterkonsulent,Laila Burcharth
Tlf: 51 48 23 17
Disse er ikke programforetagender, men
samarbejdspartnere med henblik på udvikling og
dannelse.
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Overslag over forventede indtægter og udgifter. Det skal opgives, hvor forventede
indtægter stammer fra. Drifttilskud fra Radio- og tv- skal ikke medtages.

Indtægtsposter
Beløb i kr.

Indtægtstype

1. Medlemsbidrag
2. Tilskud fra andre end Radio- og tvnævnet, fx fonde eller kommuner
3. Sponsorbidrag eller gaver
4. Øvrige (specifier hvilke)

80000

Iværksættervideoer

4. Øvrige (specifier hvilke)

60000

2 Undervisningforløb årligt "Den Gode Fort

I alt

140000

Udgiftsposter
1. Produktion af programmer

518460

2. Rettighedsafgifter (Koda og Gramex)
3. Sendeudgifter (DIGI-TV)

216000

4. Administration
5. Øvrige (specificer hvilke)

10000

I alt

744460

Resultat (indtægter minus udgifter)

-604460

Revisor

Angiv stationens offentlige hovedtilskudsyder dvs. den offentlige tilskudsyder, som

Radio- og TVnævnet

yder det højeste tilskudsbeløb

Bilag F

622256_19 Budget.pdf

Vedhæft en udtalelse fra en registreret eller statsautoriseret revisor om
stationens/foreningens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede
programplaner

Verserende eller tidligere sager
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Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem
af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene eller offentlige myndigheder
om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radioog fjernsynsloven og af straffeloven mv.?

Bilag G
Husk at uploade en videooptagelse med en varighed på 10-15 minutter, som viser eksempler
på jeres planlagte programvirksomhed. Oplysninger, om hvordan I uploader videooptagelsen,
kan findes i ansøgningsvejledningens afsnit 3.8. Videooptagelsen er en obligatorisk del af
ansøgningen, som således skal uploades. I skal navngive jeres videooptagelse med jeres
CVR-nr. og stationsnavn. I kan IKKE slette jeres videooptagelse, når den er blevet uploadet.
Vær derfor sikker på at det er den korrekte fil, I uploader.

Bekræftelse
Ansøger erklærer hermed rigtigheden af de angivne oplysninger i dette
ansøgningsskema

NB! Hvis ikke I modtager en kvitteringsmail efter at have udfyldt ansøgningsskemaet, har
Radio- og tv-nævnet ikke modtaget jeres ansøgning. I bedes derfor om at ansøge på ny.

E-mail for indsendelse og kvittering

pernille@lokaltvfyn.dk
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