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Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1
Indsendt: 13-06-2019 22:07:37
Indsendt af: 
Referencenummer: 1186621
 
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

1024740141

Københavnerliv

Hørsholmsgade 8, 2. th 

2200

40548521

Annabell Pejah

 Bennekow

60854525

Produktionsnummer

Evt. c/o adresse

Postnummer

Vejnavn, nummer

CVR-nummer
Link til CVR

Foreningens navn

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Telefon

Felter markeret med * skal udfyldes.

Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.
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København N

Kommune

By

København
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Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Gade og nr.

Gade

Postnummer

Postnummer

By

By

Kommune

Har foreningen flere P-numre?

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

Ja Nej

Administration, tilrettelæggelse

Annabell Pejah Bennekow 

Hørsholmsgade 8, 2. th 

2200

København N

Jeppe Jensen Schjødt 

København

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

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Gade

Gade

By

By

Kommune

Kommune

Kommune

Casper Hindse

Minna Isor Jeanne Camara 

Amalie Gulløv Bay

Abel Cathrines Gade 31, 2. th

Abel Cathrines Gade 31, 2. th

1654

1654

København V

København V

København

København
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Bilag A.pdf

Bilag C.pdf

Gade

By

Kommune

Beskriv foreningens hovedformål

Bilag A
Vedhæft foreningens vedtægter

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

Foreningens formål er, at producere og udsende lokal-
tv i Region Hovedstaden via nettet og jordbaseret
sendenet.
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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.

01-01-2020

Stationens sendenavn Københavnerliv

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Er stationens adresse identisk med foreningens? Ja Nej

Telefon

E-mail

60854525

annabell@bennekow.com

Stationens kontaktperson Annabell Pejah Bennekow 

Sendestart 

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

Angiv stationens sendestartdato

Tilladelsens senderegion

Område "Hovedstaden"Der søges om tilladelse til følgende område:

Alsidighedskriteriet
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Bilag E.pdf

Bilag D .pdf

Programkategori - For yderligere oplysninger om programkategorierne henvises
der til afsnit 4.2.3. i ansøgningsvejledningen:

Nyheder

Aktualitet

Kultur

Musik

Andet

Total 
(skal være 100 procent)

Bilag D
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
på stationens planlagte programvirksomhed

Målgruppe

Beskriv hvem programmerne er produceret til, og hvordan de er målrettet dette publikum Vi henvender os til alle Københavnere der interesserer
sig for byliv og kulturtilbud i bred forstand med en ung
profil. Vores programmer er skabt med henblik på
tilfredsstille københavnernes nysgerrighed på
kulturtilbuddene i deres by ved at dække de seneste
tiltag, arrangementer, nyeste restauranter, butikker,
forestillinger og udstillinger. Da vores bestyrelse består
af københavnere i 30’erne, og da det er os og unge
frivillige fra VINK, Tv- og Medietilrettelæggelse
uddannelsen og elever på NEXT - film- og tv-
produktionsuddannelsen, der står bag programmerne,
har vi et ungt udsyn og derfor målrettet et ungt
publikum. Men vi dækker kulturtilbud der henvender sig
til alle alder også børnefamilier og ældre.

Kvartalsmæssig fordeling af programkategorier - 
angivet i procenter

80

20

100
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Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? NejJa
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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

Vi har til sammen mange års erfaring indenfor
videoproduktion og tilrettelæggelse. Og har produceret
tv og video til alt fra Tv3 til Danmarks Radio. 

Tv-og medietilrettelægger: Annabell Pejah Bennekow 
Fungerende fotograf, klipper og tilrettelægger 
Medlem af bestyrelsen i Kanal Roskilde 
https://www.linkedin.com/in/annabellpb/ 

Tv-og medietilrettelægger: Amalie Gulløv Bay 
Fungerende fotograf og tilrettelægger 
Frivillig hos Ungdommens Røde Kors 
https://www.linkedin.com/in/amalie-gulløv-bay-
93674983 

Tv-og medietilrettelægger: Jeppe Jensen Schjødt. 
Fungerende fotograf, klipper og tilrettelægger 
Tidligere frivillig hos HODJA 
https://www.linkedin.com/in/jeppe-schj%C3%B8dt-
6b723485/ 

Journalist og cand. public i litteratur: Minna Isor Jeanne
Camara 
Fungerende journalist og radiotilrettelægger 
Tidligere frivillig hos foreningen VINK 
https://www.linkedin.com/in/minna-camara-70552940/ 

Journalist og cand.public i filmvidenskab: Casper
Hindse 
Skribent for EKKO 
Fungerende journalist 
https://www.linkedin.com/in/casper-hindse-2b5a3596/ 

Internetdistribution

Stilles programvirksomheden til rådighed som

On demand

Paralleludsendelse Ja

Ja

Nej

Nej

Hvor stilles programmerne til rådighed på internettet i
forbindelse med paralleludsendelse?

Hvor stilles programmerne til rådighed på internettet i
forbindelse med on demand?

Facebook, Københavnerlivs hjemmeside og
Youtubekanal

Facebook, Københavnerlivs hjemmeside og
Youtubekanal
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Samarbejde

Planlægger stationen at samarbejde fast med andre
programforetagender?

NejJa

Ja

Ja Nej

Nej

Tilbydes der public access, dvs. faciliterer stationen, at
programmer produceret af borgere udsendes på tv-
stationen?

Beskriv hvorledes, der faciliteres public access

Hvor mange årlige timer tilbyder stationen public access? 
Angives som tt:mm.

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

Beskriv, hvordan indhold stilles til rådighed via øvrige
digitale platforme for at nå et bredere publikum

Københavnerliv faciliterer public acces igennem at
samarbejde med elever på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole – Tv- og Medietilrettelæggelse
uddannelsen og elever på NEXT - film- og tv-
produktionsuddannelsen. Desuden samarbejder vi med
den frivillige forening VINK der er et kulturfællesskab på
over 100 mennesker, som arbejder sammen om at
skabe og dele ud af byens mangfoldige og skæve tilbud
og historier.

96:00

Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube
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Bilag F.pdf

Overslag over forventede indtægter og udgifter. Det skal opgives, hvor forventede
indtægter stammer fra. Drifttilskud fra Radio- og tv- skal ikke medtages.

Indtægtsposter

1. Medlemsbidrag

2. Tilskud fra andre end Radio- og tv-
nævnet, fx fonde eller kommuner

3. Sponsorbidrag eller gaver

4. Øvrige (specifier hvilke)

I alt

I alt

Udgiftsposter

1. Produktion af programmer

2. Rettighedsafgifter (Koda og Gramex)

3. Sendeudgifter (DIGI-TV)

4. Administration

5. Øvrige (specificer hvilke)

Resultat (indtægter minus udgifter)

Angiv stationens offentlige hovedtilskudsyder dvs. den offentlige tilskudsyder, som
yder det højeste tilskudsbeløb

Verserende eller tidligere sager

6000

200000

5000

211000

483480

4000

292500

25020

805000

-594000

Radio og Tv-nævnet

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

Beløb i kr. Indtægtstype
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E-mail for indsendelse og kvittering annabell@bennekow.com

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 radio-
og fjernsynsloven og af straffeloven mv.?

Bekræftelse

Ansøger erklærer hermed rigtigheden af de angivne oplysninger i dette
ansøgningsskema

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.

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.




