1. Oplysninger om
foreningen

2. Oplysninger om
bestyrelsen

3. Oplysninger om
stationen

4. Skønhedskriterier

5. Økonomi

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

CVR-nummer
Link til CVR

21781436

Produktionsnummer

*

1005200026 *

Foreningens navn

Viborg HD

*

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Allan

*

Kontaktperson, efternavn

Henneberg

*

20316502 *

Telefon

Vejnavn, nummer

*

Evt. c/o adresse

Postnummer

*

By

*

Kommune

*

Næste

1. Oplysninger om
foreningen

Felter markeret med * skal udfyldes.

2. Oplysninger om
bestyrelsen

3. Oplysninger om
stationen

4. Skønhedskriterier

5. Økonomi

Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.
CVR-nummer
Link til CVR

21781436

Produktionsnummer

*

1005200026 *

Foreningens navn

Viborg HD

*

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Allan

*

Kontaktperson, efternavn

Henneberg

*

Telefon

Vejnavn, nummer

20316502 *

*

Evt. c/o adresse

Postnummer

*

By

*

Kommune

*

Næste

1. Oplysninger om foreningen

2. Oplysninger om bestyrelsen

3. Oplysninger om stationen

4. Skønhedskriterier

5. Økonomi

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?

Ja

har vi etableret et lyd og
film studie som vi vil anvende til lokale produceret
nyheder og baggrundsfilm indenfor Kultur, Sport, Børn
og Unge, Musik og erhverv.

*

Allan Henneberg

*

Nej

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade og nr.

*

Postnummer

*

By

*

Kommune

*

Bestyrelsesmedlemmets navn

Claus Jørgensen

*

Gade

Lindevej 21

*

Postnummer

7470

*

By

Karup J

*

Viborg

*

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Kommune

Beskriv foreningens hovedformål

Foreningen vil fremme lokalt produceret TV og forsøge
at opnå større dækning og seertal.

Bilag A
Vedhæft foreningens vedtægter

Vælg arkiv

intet arkiv valgt

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

Vælg arkiv

intet arkiv valgt

Bilag C
Vedhæft dokumentation for foreningens stiftelse fx stiftelsesprotokollat

Vælg arkiv

intet arkiv valgt

*

*

*

Flere medlemmer

Forrige

1. Oplysninger om foreningen

2. Oplysninger om bestyrelsen

3. Oplysninger om stationen

Næste

4. Skønhedskriterier

5. Økonomi

Husk at udfylde alle felter under hvert P-nummer og under hvert bestyrelsesmedlem
vedtægter.pdf
Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen fx administration, udøvelse
af programvirksomhed etc.

Har foreningen flere P-numre?

Ja

har vi etableret et lyd og
film studie som vi vil anvende til lokale produceret
nyheder og baggrundsfilm indenfor Kultur, Sport, Børn
og Unge, Musik og erhverv.
tegningsregler.pdf

*

Allan Henneberg
tegningsregler.pdf

*

Nej

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade og nr.

*

Postnummer

*

By

*

Kommune

*

Bestyrelsesmedlemmets navn

Claus Jørgensen

*

Gade

Lindevej 21

*

Postnummer

7470

*

By

Karup J

*

Viborg

*

Bestyrelsesmedlemmets adresse

Kommune

Beskriv foreningens hovedformål

Foreningen vil fremme lokalt produceret TV og forsøge
at opnå større dækning og seertal.

Bilag A
Vedhæft foreningens vedtægter

Slet

vedtægter.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

Slet

tegningsregler.pdf

*

*

Flere medlemmer

af vedtægterne

Bilag C
Vedhæft dokumentation for foreningens stiftelse fx stiftelsesprotokollat

Slet

tegningsregler.pdf

*

Forrige

Næste

1. Oplysninger om foreningen

2. Oplysninger om bestyrelsen

3. Oplysninger om stationen

Stationens sendenavn

Midtjyllands lokalt

Er stationens adresse identisk med foreningens?

Ja

Stationens kontaktperson

Allan Henneberg

4. Skønhedskriterier

*

Nej

*

Telefon

20316502 *

E-mail

allan@henneberg.org

*

Område "Midt-Vest"

*

Tilladelsens senderegion
Der søges om tilladelse til følgende område:

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

Angiv stationens sendestartdato

01-09-2019

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.

Programkategori - For yderligere oplysninger om programkategorierne henvises
der til afsnit 4.2.3. i ansøgningsvejledningen:
Kvartalsmæssig fordeling af programkategorier angivet i procenter
Nyheder

15

Aktualitet

20

Kultur

20

Musik

10

Andet

35

*

5. Økonomi

100 *

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

Vælg arkiv

intet arkiv valgt

*

Bilag E
Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler
på stationens planlagte programvirksomhed

Vælg arkiv

intet arkiv valgt

*

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

Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet?

Ja

Unge og erhversaktive, samt ældre borger

*

Fokus på de områder som ikke dækkes af TV midt vest

*

Nej

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

dokument1.pdf

dokument1.pdf
Forrige

1. Oplysninger om foreningen

2. Oplysninger om bestyrelsen

3. Oplysninger om stationen

Stationens sendenavn

Midtjyllands lokalt

Er stationens adresse identisk med foreningens?

Ja

Stationens kontaktperson

Allan Henneberg

*

Nej

Telefon

E-mail

4. Skønhedskriterier

*

20316502 *

allan@henneberg.org

*

Område "Midt-Vest"

*

Tilladelsens senderegion
Der søges om tilladelse til følgende område:

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

Næste

5. Økonomi

01-09-2019

Angiv stationens sendestartdato

*

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.

Programkategori - For yderligere oplysninger om programkategorierne henvises
der til afsnit 4.2.3. i ansøgningsvejledningen:
Kvartalsmæssig fordeling af programkategorier angivet i procenter
Nyheder

15

Aktualitet

20

Kultur

20

Musik

10

Andet

35

Total
(skal være 100 procent)

100 *

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

Slet

dokument1.pdf

*

Bilag E
Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler
på stationens planlagte programvirksomhed

Slet

dokument1.pdf

*

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

Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet?

Ja

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

Unge og erhversaktive, samt ældre borger

*

Fokus på de områder som ikke dækkes af TV midt vest

*

Nej

Forrige

Næste

1. Oplysninger om
foreningen

2. Oplysninger om
bestyrelsen

3. Oplysninger om
stationen

4. Skønhedskriterier

5. Økonomi

Internetdistribution
Stilles programvirksomheden til rådighed som
On demand

Ja

Nej

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

Hjemmeside og Youtube kanal.

Paralleludsendelse

Ja

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

hjemmeside, rtmp og youtube

*

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)

100

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

Flere års erfaring med produktion af film i forskellige
formater.
Der er erfaring med live tv og alt udstyr er tilrådighed.

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

Ja

Nej

*

Beskriv hvorledes, der faciliteres public access

Der vil være adgang til studierne, men der er et kvalitets *
kriterie som skal opfyldes indenfor indhold og teknisk
kvalitet.

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

26:00

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

Ja

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

Youtube og live tv

*

Nej

*

Samarbejde
Planlægger stationen at samarbejde fast med andre
programforetagender?

Ja

Nej

Forrige

1. Oplysninger om
foreningen

2. Oplysninger om
bestyrelsen

3. Oplysninger om
stationen

4. Skønhedskriterier

Næste

5. Økonomi

Internetdistribution
Stilles programvirksomheden til rådighed som
On demand

Ja

Nej

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

Hjemmeside og Youtube kanal.

Paralleludsendelse

Ja

Nej

*

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

hjemmeside, rtmp og youtube

*

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)

100

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

Flere års erfaring med produktion af film i forskellige
formater. \nDer er erfaring med live tv og alt udstyr er
tilrådighed. \n

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

Ja

Beskriv hvorledes, der faciliteres public access

Der vil være adgang til studierne, men der er et kvalitets *
kriterie som skal opfyldes indenfor indhold og teknisk
kvalitet. \n

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

26:00

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

Ja

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

Youtube og live tv

Nej

*

Nej

*

Samarbejde
Planlægger stationen at samarbejde fast med andre
programforetagender?

Ja

Nej

Forrige

Næste

