
Beskrivelse af programmer: 

TV Nordkysten – helt lokalt!

TV Nordkysten ønsker at bringe reportager og nyheder fra kommunerne Halsnæs, Gribskov og 
Helsingør. Alle vores programmer kommer i langt overvejende grad til at indeholde 
egenproducerede indslag med fokus på de tre nævnte kommuner. Optager vi uden for 
dækningsområdet er det for at følge en lokal borger eller lokal mærkesag, fks. ved at hente 
udtalelser fra folketingsmedlemmer eller regionspolitikere med relevans for problematikken.

Vores indslag produceres af foreningens medlemmer. Foreningen stiller sine ugentlige 
nyhedsprogrammer til fri afbenyttelse for andre lokale nyhedsmedier, som vi aktivt vil søge et nært 
samarbejde med. Vi bringer også vores programmer på egen hjemmeside, samt stiller dem til 
rådighed på Facebook og andre relevante medier.

I Gribskov Kommune har vi fået et bindende forhåndstilsagn fra Netavisen Gribskov, der har 
forpligtet sig til at dedikere en fast plads på forsiden af netavisen til afvikling af TV Nordkystens 
ugentlige sendeprogram. Samme aftale søges med lokale medier i de to andre kommuner. Aftalerne 
er inspireret af tidligere velfungerende aftaler med TV Nordsjælland, som sidste år valgte ikke at 
forny sin sendetilladelse i de fire Nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og
Hillerød. Det har skabt et vakuum, særligt i de nordvestlige kommuner, hvor TV Nordsjælland 
opererede med base i Frederiksværk. Det er dette vakuum vi håber at kunne udfylde med vores egen
nyhedsudsendelse. Formanden for TV Nordkysten, David Abildgaard, har tidligere arbejdet som 
underviser og tilrettelægger for TV Nordsjælland, som han stadig har et godt samarbejde med 
omkring lokal nyhedsproduktion.

TV Nordkysten ønsker i sin programflade også at bringe fremvisning af frivilligt drevne 
kulturarrangementer (lokalteater, koncerter m.m.), foredrag (med lokale foredragsholdere) eller 
debatter med lokale politikere, som vises enten i sin helhed eller delt op over flere uger. 

Ugens faste indhold

TV Nordkystens ugentlige indhold vil bestå primært af en jævn blanding af aktualitets-nyheder, 
interviews, stemningsreportager fra arrangementer, dækning af lokale begivenheder og lignende fra 
alle tre kommuner. 

Hver uge rummer også faste momenter. Vi vil ikke forpligte os for meget, da vi gerne vil kunne 
forny fladen, men de første tre måneder har vi planlagt et fast ugentligt segment med titlen  ”Ugens 
Portræt”, hvor vi stiller skarpt på en ildsjæl, politiker eller en frivillig forening, som kan inspirere 
seerne til at blive mere socialt aktive i deres nærområde.

Hver uge kommer også til at rumme indslag med reportager fra ugens begivenheder. Vi følger flere 
af vores større lokalt drevne events, blandt andet Timewinder i Halsnæs, musikfestivalen Musik I 
Lejet i Tisvilde, Wordfestival'en i Helsingør og Græsted Veterantræf for at følge deres frivillige 
arbejde. Mange lokale foreninger higer ofte efter flere medlemmer og mere opmærksomhed, hvilket
vi meget gerne vil hjælpe med. 

Samarbejde som fremtidigt fokusområde
Alle nyheder produceres som udgangspunkt af foreningens medlemmer, der dog vil søge at få 
frivillige lokale tovholdere tilknyttet foreningen i et forsøg på at sikre bedre dækning og divergens. 
Om det lykkedes er for tidligt at gisne om, men vi har kontakt til lokale frivilligcentre med tanke 
om at åbne lokale redaktioner, hvor borgere kan komme med input til ugens programflade. 



Et andet vigtigt fokusområde er samarbejdet med de lokale nyhedsmedier i Nordsjælland. Vi er af 
den overbevisning, at vi som forening bedst kan styrke de lokale medier gennem frivilligt og 
gensidigt samarbejde. 

Et tredje vigtigt ben for os er uddannelse, og vi søger derfor samarbejde med lokale 
produktionsskoler samt jobcentre, som kan have borgere med lyst til at lære faget.

Vi håber, at vi med dette oplæg kan kvalificere os til at levere lokale TV-nyheder sammen med de 
andre lokale stationer under Kanal Hovedstaden.  


