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1. Generel information 
 
 
Lorry er regional TV2-station for Region Hovedstaden og den del af Region Sjælland, som tidligere 
var Roskilde Amt.  

 
 
 
 
 
Befolkningsgrundlag 
 
Lorrys seergrundlag er dette områdes ca. 2 millioner indbyggere.  
 
Af disse udgør kategorien 18+  1.475.000 mennesker, (TV2 Reklame) og kategorien 12+     
1.848.000 mennesker, (Gallup). 
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Antal ansatte 
 
Ved årets udgang havde vi 57 fastansatte, 19 elever og 11 medarbejdere med tidsbegrænset 
ansættelse – i alt 87 personer. 
 
Personale var sammensat således: 
 
Journalister 23 
Praktikanter 9 
Produktionsteknikere 25 
FTP-elever 9 
Teknisk support 2 (herunder 1 elev) 
Kantine og assistenter 4 
Administration (herunder Club Lorry) 7 
Ledelse 8 
 
Adresse 
 
Lorry har til huse i det gamle forlystelsesetablissement Lorry, der ligger i Allégade på 
Frederiksberg. Her har vi boet siden stationens etablering i efteråret 1989. Dengang var stedet ejet 
af Frederiksberg Kommune. 1. januar 1999 købte vi bygningerne af Freja A/S – Statens 
Ejendomsselskab - der havde overtaget dem fra Slots & Ejendomsstyrelsen, der havde købt dem af 
Frederiksberg Kommune. 
 
Lorry har ikke redaktioner andre steder i vort sendeområde. 
 

Sendetimer 2011 2010 
Lounge genudsendelse 145,4 147,6 

Danmark Rundt genudsendelse 80,9  79,7 

Lorry 12:10                 81,6 80,8 

Lorry 16:05 15,7 15,1 

Lorry 18:10 33,4 24,0 

Lorry 19:30 168,8 167,1 

Lorry 22:20                 27,9 25,7 
Lorry+ 20:00                  353,0                                      355,3 

Ekstra sendetid 3,4 
                             
0 

Sendetimer i alt 910,1 895,3 

Reklamer indeholdt i sendetid 44,2   42,3 

Genudsendelser indeholdt i sendetid  223,7 255,9 
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Sendetidspunkter for programmerne i programfladen 
 
Mandag til torsdag 
 
Lorry: 
Kl. 11.00 Lounge (genuds.) 
Kl. 11.35 Danmark Rundt (genuds.) 
Kl. 12.10 Regionale nyheder 
 
Kl. 16.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 18.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 19.30 Regionale nyheder 
Kl. 22.20 Regionale nyheder 
 
Lorry+: 
Kl. 20.00 Lounge 
Kl. 20.35 Danmark Rundt 
Kl. 20.55 Regional nyhedsoversigt 
 
 
Fredag 
 
Lorry: 
Kl. 11.00 Lounge (genuds.) 
Kl. 11.35 Danmark Rundt (genuds.) 
Kl. 12.10 Regionale nyheder 
 
Kl. 16.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 18.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 19.30 Regionale nyheder 
 
Lorry+:  
Kl. 20.00 Lounge 
Kl. 20.40 Danmark Rundt 
 
 
Lørdage 
 
Lorry: 
Kl. 18.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 19.30 Regionale nyheder 
 
Lorry+: 
Kl. 20.00 Highlight 
Kl. 20.40 Danmark rundt 
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Søndage 
 
Lorry: 
Kl. 18.10 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 19.30 Regional nyhedsoversigt 
Kl. 19.40 Ugen Igen 
 
Lorry+: 
Kl. 20.00 Der var engang 
Kl. 20.40 Danmark Rundt 
 
 
Seertal LORRY 2011 2010 
Seertal kl. 11.00 (dagligt gennemsnit, seere over 12 
år) 22.000 20.000 
Seertal kl. 11.00 (målt i % af områdets seere over 12 
år) 1,20% 1,10% 
Seertal kl. 12.10 (dagligt gennemsnit, seere over 12 
år) 30.000 32.000 
Seertal kl. 12.10 (målt i % af områdets seere over 12 
år) 1,70% 1,80% 
Seertal 16.05 (dagligt gennemsnit, seere over 12 år) 50.000 54.000 
Seertal 16.05 (målt i % af områdets seere over 12 år 2,70% 2,90% 
Seertal 18.10 (dagligt gennemsnit, seere over 12 år) 160.000 174.000 
Seertal 18.10 (målt i % af områdets seere over 12 år 8,70% 9,50% 
Seertal 19.30 (dagligt gennemsnit, seere over 12 år) 219.000 237.000 
Seertal 19.30 (målt i % af områdets seere over 12 år 11,90% 12,90% 
Seertal 22.20 (dagligt gennemsnit, seere over 12 år) 180.000 187.000 
Seertal 22.20 (målt i % af områdets seere over 12 år 9,80% 10,20% 
      
LORRY+     
Seertal kl. 20 (dagligt gennemsnit, seere over 12 år) 1000 1000 
Seertal kl. 20 (målt i % af områdets seere over 12 år) 0,10% 0,10% 
Seertal kl. 20.40 (dagligt gennemsnit, seere over 12 
år) 1000 1000 
Seertal kl. 20.40 (dagligt gennemsnit, seere over 12 
år) 0,10% 0,10% 

 
Sendetidspunkter for alle ekstraudsendelser i forbindelse med valget. 
 
Folketingsvalget 2011 
 
Dagen for valgudskrivelse fredag den 26. august: 
2 x 10 minutters valgudsendelse hhv. kl. 16.15 og 17.15. 
 
Mandag til torsdag i perioden den 29. august til torsdag den 1. september: 
Valg i Lorry mandag til torsdag. Direkte valgdebat i studiet. Sendetid kl. 19.30 - 20 med 
fortsættelse på Lorry+ kl. 20 til 20.20. 
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Onsdag den 31. august:  
Sen udvidet nyhedsudsendelse med valgdækning kl. 22.30 – 22.48. 
 
Torsdag den 1. september:  

• Ekstra valgudsendelse. Sendetidspunkt kl. 21.25. Varighed 52 minutter. 
• Sen udvidet nyhedsudsendelse med valgdækning kl. 22.45. Varighed 18 minutter.  

 
Mandag til fredag i perioden den 5. september til den 8. september: 
Valg i Lorry mandag til torsdag. Direkte valgdebat i studiet. Sendetid kl. 19.30 – 20 med 
fortsættelse på Lorry+ kl. 20 til 20.20. 
 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:  
Udvidet sen nyhedsudsendelse kl. 22.30 – 22.48 med valgdækning (dog tirsdag med sendestart kl. 
22.45).  
 
Torsdag den 8. september:  
Ekstra valgudsendelse. Sendetidspunkt kl. 21.25 - 21.51. 
 
Mandag til fredag i perioden den 12. september til fredag den 16. september: 
Mandag: Udvidet 19.30-udsendelse med valgdækning. Sendetidspunkt: Kl. 18.10 – 18.55. 
 
Mandag og tirsdag sen udvidet nyhedsudsendelse med valgdækning. Sendetidspunkt kl. 22.30 – 
22.48. 
 
Tirsdag: Ekstra valgudsendelse. Sendetidspunkt kl. 21.25 - 21.51. 
 
Onsdag: Valg i Lorry. Direkte valgdebat i studiet. Sendetid kl. 18.10 – 18.55.  
 
Valgdagen den 15. september:  

• Regionale 3 minutters nyhedsvinduer med valgstof. Sendetidspunkt kl. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 
og 10.30.  

• 2x10 minutters valgudsendelse hhv. kl. 16.15 og 17.15.  
 
Dagen efter valget den 16. september.  

• Regionale 5 minutters nyhedsvinduer med valgstof. Sendetidspunkt kl. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 
og 10.30.  

• Ekstra valgudsendelse. Sendetidspunkt kl. 17 - 17.53. 
• Ekstra valgudsendelse. Sendetidspunkt kl. 18.25 – 18.55 

 
Målsætning og etik 
 
Det er stationens mål at kunne betjene borgerne i vort sendeområde med oplysninger om kulturelle, 
sociale, politiske og andre emner, der kan hjælpe dem med at være aktive deltagere i de lokale 
samfund. Vi skal være relevante for seere i alle aldre, sociale lag uanset hvor i sendeområdet, de 
bor. 
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Vi skal formidle alle emner – også komplicerede sager – på en klar, nøgtern, neutral og forståelig 
måde. Vi stræber derfor mod en høj grad af visuel og sproglig professionalisme. 
 
Det interesserer ikke ledelsen af Lorry, hvilke politiske eller andre holdninger medarbejderne har. 
Til gengæld er det en forudsætning for at arbejde på stationen, at alle private holdninger forbliver 
private og ikke præger stationens journalistik.  
 
Vi skal være helt objektive i vores nyhedsdækning. Vi bryder os ikke om den form for journalistik, 
der har bredt sig i medierne, hvor man opfatter journalisten som en interessant person, hvis egne 
holdninger derfor får lov til at præge formidlingen. Vi hylder klassiske, journalistiske dyder. Vi 
anser klarheden og objektiviteten for at være  grundlæggende betingelser for at opfylde vore public 
service-forpligtelse. 
 
Gallups målinger følges hver dag med stor opmærksomhed, ligesom vi i forbindelse med seminarer 
for personalet inviterer specialister udefra til at gennemgå styrker og svagheder i vores programmer. 
 
Der lægges stor vægt på efteruddannelse af alle personalegrupper. Denne finder sted dels ved, at vi 
inviterer gæstelærere til at organisere kurser på stationen. Dels ved at vi sender medarbejderne på 
kurser her i landet og i udlandet. Det er af stor betydning, at vore medarbejderes professionalisme til 
stadighed skærpes. 
 
Der lægges stor vægt på journalistisk etik. De vejledende regler for god presseskik er således 
grundstenen i alt vort arbejde. I den daglige skriftlige og mundtlige efterkritik spiller vore 
journalistiske etiske krav derfor en stor rolle. 
 
Vi har som mål at dække sendeområdet så godt, at vore seere føler, vi kommer dem ved. Det er en 
svær opgave, men som det fremgår af vor statistik, lykkes det nogenlunde:  
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Emnemæssigt gør vi mest ud af nyhedsformidlingen og da vi sender til det mest kulturproducerende  
og kulturforbrugende del af Danmark fylder kulturformidling af enhver art ganske meget i vore 
programmer: 
 

EMNESTATISTIK 2011     

      

LORRY      

Måned � Nyheder Fakta/kultur Sport Sverige Valg 
Januar 13:00:30 19:11:47 0:15:25     
Februar 12:23:23 17:26:21 0:31:42 0:02:50   
Marts 13:28:33 20:06:03 0:21:16     
April 10:57:59 16:07:08 0:24:47     
Maj 12:18:39 19:00:38 0:53:09   00:08:22 
Juni 11:06:27 19:29:33 0:32:39     
Juli 7:00:43 23:43:01 0:04:05     
August 11:33:47 18:42:44 0:20:12   03:36:09 
September 7:21:43 8:10:35 1:15:36   19:12:57 
Oktober 11:36:10 17:28:14 0:40:41     
November 12:17:39 19:08:43 0:21:46     
December 11:17:33 17:16:29 0:13:36     
           
i alt 134:23:06 215:51:16 5:54:54 0:02:50 22:57:28 

      
      

LORRY+      

Måned � Nyheder Fakta/Kultur Sport Sverige Valg 
Januar 01:13:48 27:51:05       
Februar 01:11:25 24:55:33       
Marts 01:24:26 27:22:02       
April 00:59:22 27:03:16       
Maj 01:17:14 27:37:23       
Juni 01:09:39 26:48:12       
Juli 01:10:11 27:33:01       
August 01:10:08 25:51:20     01:35:30 
September 00:35:31 18:41:13     08:20:02 
Oktober 01:12:27 27:26:42       
November 01:19:28 26:04:20       
December 00:21:55 27:35:18       
          
i alt 13:05:34 314:49:25 00:00:00   09:55:32 
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2. Public Service-formål 
 
Bortset fra de to Lorry+-programmer ”Lounge” og ”Der var engang” var samtlige vore udsendelser 
i 2011 nyheds- og aktualitetsudsendelser.  
 
Vor hjemmeside 
 
Vi bruger stationens hjemmeside til at udsende telegramnyheder og programoversigter. 
Hjemmesiden bruges også til at tilbyde Net-TV adgang til både nyhedsudsendelser, 
aktualitetsprogrammer og magasinprogrammer. Derudover bruges hjemmesiden til information fra 
vores seerklub Club Lorry. Man kan se vore programmer fra og med den 1. januar 2008 på vores  
hjemmeside www.tv2lorry.dk. 
 
Der henvises endvidere til redegørelsens omtale af internet. 
 
Samarbejdet med TV2/Danmark 
 
Både TV2/ Danmark A/S og vi bestræber os på at have et godt samarbejde, så seerne ikke trættes 
med de samme historier og de samme vinkler. Kontakten og samarbejdet mellem os og dem blev 
yderligere intensiveret i 2011.  
 
Det gælder blandt andet et tæt samarbejde i forbindelse med store kriminalsager, hvor Lorry har 
trukket på TV2´s hovedkriminalreporter. Det gælder f.eks. dækningen af retssagen mod den 
såkaldte ”Amagermand” og sagen mod den tjetjenske bombemand Lors Doukaiev.  
 
Også mængden af almindelig materialeudveksling blev øget i 2011 i bestræbelserne på at hjælpe 
hinanden med bedst muligt at supplere de 2 hovednyhedsudsendelser Lorry 19.30 hhv. 19-
Nyhederne.  
 
Nævnes kan også et samarbejde i forbindelse med indsamlingsshowet ”Afrika NU”, hvor Lorry som 
optakt til showet – og for at sætte fokus på dette - bragte relevante interviews i programmet Lounge 
i dagene op til showet.  
 
I januar 2011 sendte TV2 dokumentarfilmen Armadillo – om danske soldaters indsats i 
Afghanistan. TV2 samarbejdede i den forbindelse med regionerne – herunder også Lorry, der i ugen 
op til dokumentarfilmen sendte flere regionalt vinklede indslag om de danske soldater. 
 
Endelig var der et tæt samarbejde i forbindelse med Folketingsvalget 2011. Ud over specifik 
materialeudveksling på valgproduktion kan det nævnes, at Lorry havde en såkaldt ”ticker reporter” 
udstationeret hos TV2 i Odense under hele valgaftenen for løbende at forsyne deres 
valgaftensudsendelse med regionale valgnyheder på kravletekster. 
 
 
Folketingsvalget 2011 
 
I forbindelse med folketingsvalget 2011 afviklede vi en række ekstraudsendelser i aftenfladen på 
TV2. Ekstraudsendelserne bestod bl.a. af indslag med præsentation af kandidater fra vort 
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sendeområde, debat om politiske udspil og grundig dækning af de regionale temaer i valgkampen. 
(bilag 1) 
 
I udsendelserne Valg i Lorry stillede et fast panel spørgsmål til de forskellige partiers kandidater. 
Udsendelserne blev sendt direkte fra Landsbyen, Lorrys gamle forlystelsesscene, hvor publikum i  
salen kunne blande sig debatten. (bilag 2) 
   
Formiddagsprogrammet Lounge blev i ugerne frem mod valget fyldt med valgdebatter. Under 
overskriften ”Valg i Lounge” debatterede fire kandidater hver dag et aktuelt emne. (bilag 3) 
 
I forbindelse med udskrivelsen af folketingsvalget blev det løbende samarbejde med nabostationen 
TV2/Øst intensiveret. En del borgere i Lorrys sendeområde bor i Sjællands Storkreds og kan derfor 
stemme på de samme kandidater som borgerne i TV2/Østs sendeområde. Da arbejdet med rækken 
af optaktsudsendelser gik i gang, blev mails med ideer og konkrete indslag løbende udvekslet, 
således at begge stationers nyhedsredaktioner kunne rekvirere materiale fra hinanden hurtigt og 
effektivt.  
 
Folketingskandidaterne i Lorrys sendeområde blev under valgkampen præsenteret på vores 
hjemmeside. Det foregik i samarbejde med TV2/Danmark, og det gjorde det muligt for seerne at 
søge information om de enkelte kandidater i lokalområderne. (bilag 4) 
 
Salg til TV 2/ Danmark 
 
Vi har fået betaling for 16 arkivindslag og 13 råoptagelser. Hertil kommer 75 arkivindslag vedr. 
Københavns Politi 
 
Desuden har vi udlejet SNG og leveret 1:1 interview. 
 
Den samlede omsætning var på 145.065 kr. 
 
 
3. Specifikke public service-forpligtelser 
 
Nyheds- og aktualitetsprogrammer 
 
Lorry 19.30 
Lorrys halve regionale nyhedstime klokken 19.30 er stationens nyhedsflagskib. Det er her 
hovedstadsområdets 1,9 millioner seere kan blive orienteret om de væsentligste begivenheder i 
området i det forløbne døgn.  
 
Det er den konstante ambition, at nyhedsudsendelsen kl. 19.30 afspejler hovedstadsområdets 
omfattende politiske, sociale, erhvervsmæssige og kulturelle liv. Dertil kommer dækning af de i 
døgnet pludseligt opståede begivenheder med betydning for hovedstadsområdets borgere. Det 
gælder for eksempel skudepisoder, store brande, trafikproblemer, væsentlige vejrmæssige forhold 
med videre.  
 
Det er – som det gælder med alle stationens programmer – en vigtig målsætning at være nær på 
seerne og deres dagligdag. Det er en daglig ambition at forklare selv de største konflikter og kriser 
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ud fra seernes hverdag. Lorrys nyhedsdækning tager udgangspunkt i seerne for at finde frem til 
hvilke konsekvenser indtrufne begivenheder, beslutninger og konflikter netop har for de få eller de 
mange, der lever i hovedstadsområdet..  
 
Som netop hovedstadsområdets regionalstation gør det sig også gældende, at f.eks. kriminalstof og 
– som nævnt - kulturstof har høj prioritet. Kriminalitet i enhver afskygning er desværre en 
hverdagsbegivenhed i en hovedstad og således et ”stofområde”, der i høj grad påvirker og præger 
hovedstadens borgere. Disse borgere er også de mest kulturforbrugende i landet. Derfor har f.eks. 
også kulturstof en høj prioritet i nyhedsdækningen. 
 
Den daglige 19.30-udsendelse skal ikke bare fortælle områdets 1,9 millioner indbyggere hvad der er 
sket men også hvorfor det er sket. Det er dette hvorfor der skal sikre seerne et grundlag for at 
forholde sig til begivenhedernes gang i hovedstadsområdet. Det er f.eks. også dette hvorfor der helt 
enkelt skal sikre, at Lorrys indslag om København fortælles så indslagene også er berigende og 
forståelige for de seere i f.eks. Hundested, der ikke kender København som deres egen lomme. Og 
omvendt. Foruden det, er ambitionen med 19.30-programmet, at programmet i løbet af den halve 
time indiskutabelt skal ud i sendeområdet.  
 
Dette sikres ved grundige journalistiske vurderinger døgnet rundt hvad angår samtlige 
nyhedsprogrammer og nyhedsoversigter. Således vurderinger der sikrer en geografisk og 
emnemæssig alsidighed. Der gælder f.eks. en nøje formuleret og nedskrevet ”rundown” for 19.30-
nyhedsudsendelsen. Denne ”rundown” (sådan ser en god og spændende regionaludsendelse ud for 
alle seere i området) definerer præcist, hvor mange indslag et 19.30-program skal indeholde fra 
sendeområdets forskellige ”verdenshjørner”. Ganske enkelt en ”operativ manual” der skal sikre, at 
et 19.30-program altid kommer kvalificeret rundt i den regionale geografi.  
 
Det er samtidig en klar målsætning med hovedprogrammet 19.30 at udnytte ressourcerne bedst 
muligt i forhold til det landsdækkende TV2-nyhedsprogram, der sendes op til den regionale halve 
time. Dette sikres ved i videst muligt omfang at dyrke regionale og/eller alternative vinkler på 
døgnets begivenheder i forhold til den landsdækning, der udspiller sig på TV2-kanalen klokken 19. 
Det er målsætningen, at Lorry 19.30 skal berige områdets seere med nye informationer og/eller nye 
synsvinkler og/eller specifikke regionale konsekvenser for borgerne i et omfang, der til enhver tid 
rækker ud over og/eller danner baggrund for den dækning, Lorrys seere måtte have modtaget i 19-
Nyhederne.  
 
Det er kort og godt den overordnede målsætning med hovednyhedsudsendelsen 19.30 at fastholde 
Lorry som hovedstadsområdets væsentligste medie for dets 1,9 millioner indbyggere. 
 
 
Lorry 22.20 
Foruden ovennævnte gælder der et par specifikke forhold til udformningen af denne 
nyhedsudsendelse. Selvfølgelig at bringe sidste nyt. Men den beskedne varighed kræver en nøje 
prioritering, der gør, at Lorry har en klar målsætning om ikke bare at ombearbejde al relevant stof 
bragt i 19.30-udsendelsen men også at videreudvikle 19.30-historier samt at nyproducere historier. 
Det hele til mest mulig gavn for både de seere, der så med tidligere på aftenen og for de seere, der 
er ”steget på tv-seeningen” efter kl. 20. Af samme grund er der i den journalistiske prioritering især 
fokus på travle, erhvervsaktive børnefamilier.  
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Lorrys nyhedsoversigter 16.10 og 18.10. 
Udover ovennævnte en enkelt bemærkning til disse to daglige nyhedsoversigter. 
Nyhedsoversigterne varer kun et par minutter og det er begrænset i hvilket omfang stationen kan 
komme geografisk og emnemæssigt rundt. Således er det et erklæret mål at disse nyhedsoversigter 
tjener seerne bedst ved altid at opprioritere netop væsentlige indtrufne begivenheder samt tilbyder 
en lille oversigt, ja, spiseseddel om man vil, over indholdet i dagens hovedudsendelse kl. 19.30.  
 
Lorry 12.10.  
12.10-programmet alle hverdage har til og med 2011 nyhedsopdateret seerne på nattens og 
morgenens begivenheder og genudsendt relevante indslag fra aftenens nyhedsprogrammer.  
 
Ugen Igen 
Ugen Igen er som navnet antyder et ugentligt magasinprogram. En aktuel gæst inviteres i studiet for 
at kommentere og reflektere over ugens væsentlige begivenheder og debatemner. Disse 
begivenheder præsenteres for gæsten og seerne qua klip fra de nyhedsprogrammer som hhv. Lorry 
og Nyhederne har sendt i den forløbne uge. En lang række politikere, forfattere og skuespillere har 
gæstet Ugen Igen i årets løb.  
 
Danmark Rundt 
Danmark Rundt er et fællesregionalt nyheds- og aktualitetsprogram. I 2011 var det Lorry, der 
producerede Danmark Rundt for TV2-regionerne. Hvert eneste døgn ugen og måneden rundt 
opsamlede programmet de vigtigste begivenheder som de er sket og dækket rundt om i Danmark de 
forløbne 24 timer. 
 
Med andre ord har Danmark Rundt i 2011-udgave været en daglig og super aktuel 20 minutters 
danmarksrejse stykket sammen af TV2-regionernes bedste nyhedshistorier og reportager. 

I weekenden har Danmark Rundt plukket i det hav af gode baggrundshistorier og portrætter, som de 
regionale TV2-stationer har produceret hen over den forløbne uge.   
 
Særlige journalistiske projekter i 2011 
Takket være medieforligsparternes ekstrabevilling fra overskydende licensmidler kunne vi realisere 
flere dybdeborende projekter i årets løb.  
 
I foråret 2011 gennemførte Lorry to projekter af den type. Dels ”Efter konkursen”. En nærgående 
portrætserie om de boligspekulanter, der levede et liv på første klasse og tjente millioner på 
risikable investeringer for lånte penge. Men som tabte alt, da finanskrisen slog hul på boligboblen. 
Dels ”Kampen om naturen”, hvor der blev sat fokus på Danmarks Naturfredningsforening.  
 
I efteråret 2011 gennemførte Lorry et journalistisk samarbejde med DR´s regionalradio P4 
København. Med den fordeling mener vi, at vi har givet seere og lyttere mere, end de ellers ville 
have fået. Det er væsentligt for de to redaktioner, at vi i forbindelse med et samarbejde ikke bare 
nøjes med at sende det samme materiale. En til formålet nedsat redaktion med 4 medarbejdere – 2 
fra hver station – fik under projekttitlen ”Smør på brødet” til opgave at sætte fokus på, hvad 
hovedstadsområdet egentlig skal leve af i fremtiden. Gennem en uge blev der sendt talrige TV- og 
radioindslag med den ambition, at seerne og lytterne konstant skulle beriges med nye vinkler på 
emnet uanset om de så Lorry eller lyttede til P4 København.  
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Derudover gennemførte Lorry endnu 2 dybdeborende projekter i efteråret. Dels en serie om 
fødevaresikkerhed. Her blev der fokuseret på, hvorvidt vi kan stole på den mad, vi putter i munden 
og hvad det egentlig er, vi risikerer, når restauranter og butikker sjusker med fødevaresikkerheden. 
Dels serien ”Big Brother”, hvor vi tog fat på den massive overvågning og registrering, borgerne er 
udsat for i det daglige i kølvandet på terrorangrebet den 11. september 2001.  
 
Beskyttelse af børn 
 
Det er stationens politik ikke at bringe indslag eller udsendelser, der kan være skadelige for børns 
fysiske, psykiske eller moralske udvikling. 
 
Styrkelse af kunst og kultur i sendeområdet 
 
Kunst og kultur dækkes løbende i hele sendefladen i forbindelse med udstillingsåbninger, 
portrætter, premierer, debatter og anmeldelser.  
 
I nyhedsudsendelserne kan det f.eks. være i form af aktuelle udstillinger og omtale af emner af 
kulturpolitisk interesse. Emnerne spænder vidt og omhandler kultur i bred forstand. Vi dækker 
f.eks. gerne både debatten om krisen på Det Kongelige Teater og konflikten mellem en amerikansk 
gadekunstner og brugerne af det gamle ungdomshus på Jagtvej 69.  
 
I programmet Lounge er kulturen en fast del af programmet i form af samtaler med aktuelle 
forfattere og scenekunstnere, og hver uge har vi besøg af en filmanmelder, der giver kritik af de 
nyeste film. Det er vor oplevelse, at Lounge p.t. er det mest kulturformidlende tv-program i 
Danmark.  
 
Også i det ugentlige ”iBYEN” program optræder der anmeldelser af film, teater og restauranter. 
  
I portrætprogrammet ”Der var engang” på Lorry+ er gæsterne ofte kulturpersonligheder.  
 
I den ugentlige søndagssamtale ”Ugen igen” på TV2 kommenteres ugens begivenheder, ofte af en 
person med kulturel indsigt.  
 
Samarbejde mellem relevante TV 2 –stationer 
 
Den regionale inddeling af Danmark betyder, at Lorry deler grænseflade med TV2/ Øst. Lorry 
sender også til borgere i Roskilde og Køge, der rent strukturmæssigt hører til Region Sjælland, og 
derfor er det naturligt, at vi har en løbende dialog med TV2/ Øst.  
 
Regionalstationerne udveksler dagligt spisesedler om den planlagte produktion, ligesom man er til 
stede på fælles, daglige telefonmøder. Det giver mulighed for at udveksle stof i det omfang, der er 
relevant. Et eksempel på samarbejde med TV2/ Øst kan nævnes Seernes Sundhedspris – hvor de to 
regionalstationer i samarbejde med Region Sjælland har fortalt om lokale initiativer, der skal 
fremme borgernes sundhed. I den forbindelse har de to stationer udvekslet indslag og bragt 
adskillige indslag om kandidaterne til prisen. Dette initiativ var også til stede på de to TV-stationers 
hjemmeside, 
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Selv om Bornholm er en del af Region Hovedstaden har der i 2011 ikke været nogen journalistisk 
begrundelse for at gennemføre fælles indslag. 
 
De otte regionalstationers redaktionschefer mødes flere gange om året. Her udveksler man ideer og 
tanker, som alle så kan tage med hjem og bruge til at styrke stationerne i hverdagen. 
 
4. Betjening af handicappede 
 
Stationens handicapforpligtigelser er bl.a. søgt opfyldt gennem tale-til-tekst-projektet. Lorry har 
ligesom de øvrige regionalstationer tekstet nyhedsudsendelserne kl. 19:30 på alle hverdage gennem 
hele 2011.  
 
Tekstningen er beregnet for hørehæmmede, som kan bruge teksterne til at få større forståelse af, 
hvad der bliver sagt i nyhedsudsendelserne. Til at varetage arbejdet er tre ”respeakere” ansat på 
stationen. Arbejdet består dels af forberedelse/speak og vedligeholdelse/optimering af programmet. 
 
Selve tekstningen foregår ved, at en person (respeakeren) gentager det, der bliver sagt i 
udsendelsen, til en maskine, som omformer talen til tekst. Maskinen kan altså genkende de talte ord 
og konvertere dem til tekster, der løbende kommer på skærmen på samme måde som undertekster 
til fremmedsprogede film.  
 
Da maskinen skal bruge nogle sekunder på at genkende talen, vil der være en forsinkelse på 
teksterne. Teksterne aktiveres af brugerne ved, at de slår op på tekst tv side 399, mens 19:30-
udsendelsen bliver sendt. Der foregår et løbende udviklingsarbejde med at vedligeholde og forbedre 
systemets talegenkendelse, så forsinkelsen af teksterne bliver mindst mulig.   
 
5. Dansk sprog og europæiske programmer 
 
Beskrivelse af sprogpolitikken på stationen 
 
På Lorry prioriterer vi, at medarbejderne taler – og formidler et både korrekt og forståeligt sprog. 
Den slags kommer ikke af sig selv, og rent praktisk fungerer det ved, at en af redaktionscheferne 
holder øje med det sproglige niveau i udsendelserne. Når indslag indeholder sproglige fejl, bliver 
disse diskuteret med medarbejderne for at undgå gentagelser. I den forbindelse bruges stationens 
egne opslagsværker, men så sandelig også Dansk Sprognævn, hvis medarbejdere er gode til at 
forholde sig til gråzoner og tvivlsspørgsmål. 
 
Vi betragter desuden vores engagerede seere som en gode sproglige vagthunde – for seerne 
reagerer, når der – desværre - sniger sig sproglige fejl igennem systemet. I de tilfælde formidles 
seerreaktionerne altid videre til de relevante medarbejdere. 
 
Sproget er også en faktor, når medarbejdere afleverer manuskripter til gennemlæsning hos 
redaktører og redaktionschefer. Her handler det så om dels at eliminere sproglige fejl, og dels om at 
arbejde frem mod et stærkt og levende sprog, der kan være med til at styrke stationens programmer. 
 
Disse initiativer er alle med til at præge stationens medarbejdere således, at alle i huset er 
opmærksomme på, at vi som journalister og formidlere fastholder et korrekt sprog. 
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Vi har købt  eksterne (danske) produktioner for i alt 575.000 kr. 
 
Da vi primært sender nyheds- og aktualitetsstof – ingen underholdningsprogrammer, 
musikprogrammer, dokumentarudsendelser, fiktionsprogrammer, sportsudsendelser  transmissioner 
ell.l.  har der ikke været anledning til større indkøb fra fremmede, europæiske producenter. 
 
6. Dialog med befolkningen i regionen 
 
En væsentlig del af denne dialog finder sted i forbindelse med Repræsentantskabets møder. Et 
vigtigt punkt på disse er programdebatten, hvor vore udsendelsers indhold udsættes for en ofte 
særdeles nærgående kritik. Heldigvis er disse møder også inspirerende for vort virke.  
 
Repræsentantskabet: 
Repræsentantskabet var i 2011 sammensat af følgende antal repræsentanter for nedennævnte 
organisationer: 
 
ARF Multimedier:     3 medlemmer 
 
KLF, Kirke & Medier:     3 medlemmer 
 
 KIG og LYT:                                                              2 medlemmer 
  
Katolsk Medieforum:     2 medlemmer  
 
Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF):  2 medlemmer 
 
Liberalt Oplysnings Forbund (LOF):                    3 medlemmer 
 
Folkeligt Oplysningsforbund (FOF):                     3 medlemmer 
 
NETOP – Netværk for Oplysning:                                    3 medlemmer 
 
Dansk Arbejdsgiverforening (DA):                                   2 medlemmer 
 
Landsorganisationen i Danmark (LO):                              3 medlemmer 
 
Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd:                2 medlemmer 
 
Idrættens Samarbejdsudvalg:                              6 medlemmer 
 
Dansk Kunstnerråd:    3 medlemmer 
  
Kulturelle Samråd:                                                              3 medlemmer 
 
Menighedsrådenes Distriktsforeninger:  3 medlemmer 
 
De studerendes Råd på flg. uddannelsessteder 
Landbohøjskolen, RUC, DTU:   3 medlemmer 
 
Individuelle medlemmer:    5 medlemmer 
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I alt var der i 2011 53 medlemmer. Repræsentantskabet burde bestå af 58 medlemmer, men nogle af 
organisationerne havde ikke besat deres pladser. 
 
I 2011 afholdte Repræsentantskabet 2 møder. Forud for begge udsendte direktøren et brev ”Siden 
Sidst”, hvori han fortalte om, hvad der var sket på stationen siden Repræsentantskabet sidst holdt 
møde.  Selve møderne har altid nogle faste dagsordenpunkter, bl.a. redegørelse fra formanden for 
repræsentantskabet, orientering fra bestyrelsen og direktøren og programdebat. Programdebatten 
var præget af diskussioner om stationens tilstand, placering i det mediepolitiske billede og 
kvaliteten af programmerne.  
 
Vi modtager dagligt store mængder af henvendelser fra vore seere med kommentarer til vore 
indslag eller forslag til nye emner, vi bør tage op.  
 
Gennem Club Lorry mødes vi ansigt til ansigt vore seere. Vi anser klubben for at være en særdeles 
god måde at have kontakt med vore brugere.  
 
Foruden rundvisninger på stationen af folk fra alle dele af samfundet og alle egne af vort område, 
modtager vi to måneder om året unge skoleelever i praktik. 
 
Direktøren stiller gerne op til møder med seere eller organisationer, som ønsker at diskutere 
stationens programpolitik. 
 
Facebook: 
Lorry har valgt også at være til stede på Facebook. Facebooks enorme udbredelse betyder, at 
virksomheder via det populære sociale medie kan få en stor del af deres målgruppe i tale, og den 
erfaring har Lorry også gjort. 
  
Stationen gik på Facebook i første kvartal af 2011, og har i dag knap 18.000 såkaldte venner. Dem 
beder vi om hjælp, når vi efterlyser cases til indslag , ligesom vi opfordrer til debatter om nogle af 
de emner, vi tager op i vore programmer. Det fører ofte til meget livlige debatter, hvor vi får et godt 
billede af, hvad folk egentlig mener om de emner, der tages op. Facebook har også betydet, at vi har 
øget særligt de yngre seeres bevidsthed om stationen. 
  
Facebook har givet Lorry en hurtig og relativt nem adgang til en stor del af seerskaren. På samme 
måde giver seerne feedback på programmer, og når de har spørgsmål, kan de også stille dem på 
stationens facebookside. 
 
Klager: 
Klager fra seere eller medvirkende tager vi særdeles alvorligt. Alle klager behandles af enten 
direktøren, souschefen eller en redaktionschef. Medarbejderen, som har produceret det eller de 
indslag, som der klages over, bliver hørt – og vi er særdeles villige til at bringe berigtigelser eller 
blot rettelser af forkerte oplysninger. Vi mener, det er en forudsætning for vor troværdighed, at vi 
erkender og korrigerer fejl så hurtigt som muligt. 
 
Vi modtog i 2011 20  klager. 2 af dem (KRIM og Danmarks Naturfredningsforening) gik videre til 
Pressenævnet. KRIMs klage havde overtrådt klagefristen og blev afvist af nævnet. Danmarks 
Naturfredningsforening fik medhold i én af deres klager. Resten af  klagerne blev afklaret vha. 
nævnte procedure. 
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7. ”Vinduer” i TV 2-sendefladen 
 
Lorrys udsendelser i TV 2-sendefladen 2011 fordeler sig således: 
 
Kl. 11.00 Lounge (genuds.). Alle hverdage. 
Kl. 11.40 Danmark Rundt (genuds.) Alle hverdage. 
Kl. 12.10 Regionale nyheder. Alle hverdage. 
Kl. 16.10 Regional nyhedsoversigt. Alle hverdage. 
Kl. 18.10 Regional nyhedsoversigt. Hele ugen 
Kl. 19.30 Regionale nyheder. Hele ugen 
Kl. 22.20 Regionale nyheder. Mandag til torsdag.  
Kl. 19.40 Søndage. Ugen Igen. 
 
Lorry har gennem 2011 arbejdet intensivt med en både teknisk og indholdsmæssig 
kvalitetsforbedring. Blandt andet med afslutningen af et omfattende Lean-projekt med det formål at 
strømline og rationalisere organisationen. Dette både i bestræbelserne på at afvikle al 
programvirksomhed så fejlfrit som overhovedet muligt men også i bestræbelserne på at frigøre 
ressourcer til en øget programproduktion ude i sendeområdet. For det er fortsat vores intention i 
videst muligt omfang at komme rundt i sendeområdet. Intentioner der i øvrigt hver dag understøttes 
med et skarpt fokus på, f.eks. hvordan de indholdsmæssige planer med aftenens 19.30 og 22.20-
udsendelser tilgodeser seerne udenfor hovedstaden.  
 
Lean-projektet har desuden resulteret i en høj bevidsthed omkring ”programsynergi” forstået 
således, at journalistisk research, kilder, interviewede gæster etc. på tværs af husets 
programredaktioner udnyttes bedst muligt til gavn for seerne.  
 
Hvad angår stofområder som f.eks. sprog, kirke og religion arbejdede Lorry også i 2011 meget 
bevidst med at dække sådanne emner. Ikke i separate programmer men løbende i hele vores 
programvirksomhed. Derfor har seerne mødt f.eks. sprogeksperter og biskopper ikke bare i 
magasinprogrammer som Lounge og Ugen Igen men også løbende i alle Lorrys nyhedsudsendelser, 
hvor vi gennem 2011 har dækket alt lige fra kirkelukninger over religiøs vold til religiøs vielse af 
homoseksuelle.  
 
8. Regionale udsendelser uden for TV 2_sendefladen 
 

Lorry har ud over udsendelserne på TV2 også vist produktioner på Lorry+ 
 
Vi har sendt: 
 
Lounge: 
Lounge er Lorrys kendte hovedmagasinprogram på Lorry+. Programmet går i dybden med tidens 
mangfoldige emner og aktuelle kulturtilbud og det er den daglige ambition altid at have noget på 
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programmet til både hjerte og hjerne i velkendte rammer og med en personlig vært, der giver 
gæsterne tid til at reflektere og tale ud. 
 
Lounge byder mennesker fra alle hovedstadens hjørner og afkroge velkommen i studiet. Her kan 
seerne møde regionale forskere og erhvervsfolk, kendisser og livsstilseksperter. De kan også få 
filmanmeldelser, komme i køkkenet med et bredt udsnit af hovedstadens mange dygtige kokke og 
de kan møde helt almindelige mennesker med ualmindelige oplevelser i bagagen.  
 
Det er også i Lounge, at seerne f.eks. kan møde en vellykket musikalsk blanding af unge up 
coming-navne og garvede musikere, der har hver deres særlige historie at fortælle med afsæt i en 
musikalsk smagsprøve.  
 
Danmark Rundt: 
Danmark Rundt er et fællesregionalt nyheds- og aktualitetsprogram. Hvert eneste døgn ugen og 
måneden rundt opsamler programmet de vigtigste begivenheder som de er sket og dækket rundt om 
i Danmark de sidste 24 timer. 
 
Med andre ord er Danmark Rundt en daglig og super aktuel 20 minutters danmarksrejse stykket 
sammen af TV2-regionernes bedste nyhedshistorier og reportager. 

I weekenden plukker Danmark Rundt i det hav af gode baggrundshistorier og portrætter, som de 
regionale TV2-stationer har produceret hen over den forløbne uge.   

Det var Lorry, der i 2011 producerede Danmark Rundt for TV2-regionerne  
 
Highlight: 
Highlight er en 40 minutters udsendelse, der hver lørdag sendes på Lorry+. Udsendelsen rummer de 
bedste elementer fra Lorrys nyhedsudsendelser og giver seerne en oplagt mulighed for at danne sig 
et nyhedsoverblik i forhold til begivenhederne i hovedstadsområdet.  
 
Indslagene giver seeren en pædagogisk mulighed for at få fat i, hvordan en sag udvikler sig og 
eventuelt lander i det omfang, der hen over ugen er produceret flere indslag om den pågældende 
sag. Af samme grund demonstrerer Highlight meget klart, at Lorry kommer geografisk godt 
omkring i hele det store og befolkningstætte område, der udgør hovedstadsområdet - fra Hundested 
i Nord til Køge i Syd. 
 
Der var engang: 
I programmet ”Der var engang” dykker vi ned i vores omfattende arkiv med spændende personer og 
skelsættende begivenheder. Vi møder en aktuel gæst, som har været med gennem alle årene, til en 
snak om karriere, familieliv og fremtidsdrømme. Seerne kan møde både forfattere, skuespillere, 
kunstnere og politikere i de underholdende portrætsamtaler.  
 
Nyhedsoversigt 20:55: 
Lorrys regionale nyhedsoversigt for Lorry+-seerne på Kanal Hovedstaden. Her serveres de vigtigste 
nyheder og telegramhistorier fra især Lorrys hovednyhedsudsendelse klokken 19.30. 
 
9. Internet 
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Vores hjemmeside opdateres dagligt med nyheder fra Hovedstadsområdet, vejrudsigter samt via et 
samarbejde med Ritzaus Bureau også inden- og udenlandske nyheder. Hjemmesiden indeholder 
endvidere en lang række ekstra informationer i forbindelse med vores tv-programmer bl.a. 
madopskrifter og links til yderligere oplysninger om et emne vi behandler i vores tv udsendelser. 
 
Via vort samarbejde med Kultunaut kan man på vores hjemmeside finde og oprette 
kulturarrangementer der foregår i Hovedstadsområdet. 
 
Hjemmesiden er også udgangspunkt for vores video tilbud på nettet. Hjemmesiden tilbyder Live-
streaming af vores udsendelser samt et arkiv over allerede sendte programmer. 
 
Videoarkivet:  
Videoarkivet på vores hjemmeside indeholder næsten alle udsendelser fra Lorry også de 
udsendelser, der er sendt i Lorry+ på Kanal Hovedstaden. Nyhedsudsendelserne kl. 19.30 og 22.20, 
samt magasinprogrammet Lounge indekseres således, at det er muligt at se et enkelt indslag.  
 
I øjeblikket (marts 2012) bliver de korte udsendelser kl. 16.05 og 18.10 ikke lagt på hjemmesiden, 
men vi håber at få en ny løsning der vil gøre dette muligt i løbet af første halvår 2012. 
 
Arkivet på net-tv går i øjeblikket tilbage til 1. januar 2008 og videoen fra hele perioden kan ses på 
www.tv2lorry.dk. Formatet i perioden 1. januar 2008 og frem til 31. oktober 2010 Windows Media, 
mens alt materiale efter denne dato er tilgængeligt i den åbne standard H.264. 
 
Hjemmesiden giver mulighed for at videoklip og artikler kan deles på de sociale netværk facebook 
og twitter, endvidere er det blevet nemmere for brugerne at lave et direkte link til vores video og 
tekst nyheder. Der er også åbnet for mulighed download som podcast til mobile afspillere, foreløbig 
af nyhedsudsendelserne kl. 19.30 og 22.20 samt magasinprogrammet Lounge. 
 
SmartPhone applikationer: 
I samarbejde med andre TV2 Regioner har vi fået udviklet applikationer til Android og iPhone 
mobiltelefoner, således at både nyheder og video kan ses på disse. Applikationerne kan også 
benyttes til at sende os tips med billeder eller video. Applikationerne blev lanceret i august 2011. 
 
I forbindelse med starten på vores nye 24 timers kanal januar 2012 ønsker vi at tilbyde mulighed for 
at se vores udsendelser live på SmartPhones. I skrivende stund (marts 2012) er iPhone udgaven 
blevet forbedret således at man også kan se kanalen Lorry live. Der arbejdes på at finde en løsning 
der også kan gøre dette muligt på Android telefoner. 
 
Besøgsudvikling: 
Brugen af www.tv2lorry.dk har udviklet sig således i perioden fra 2010 til 2011: 
 
Besøg - 1,26% 

Unikke besøgende + 1,00% 

Sidevisninger + 0,93% 

 
Udviklingen i brugen af vores hjemmeside har udviklet sig således i løbet af de seneste syv år: 
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tv2lorry.dk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Besøg 795.141 985.986 925.062 901.506 1.387.733 1.576.519 1.556.586 

Unikke besøg 223.994 300.421 512.381 501.645 738.475 798.036 806.005 

Sidevisninger 2.378.683 3.002.393 3.241.514 4.218.066 5.216.306 5.486.243 5.537.215 

 
 

 
 
Kalenderåret 2011: 
Antal besøg: 1.556.586 (gennemsnit pr. md.: 129.715) 
Antal sidevisninger: 5.537.215 (gennemsnit pr. md.: 461.434) 
Antal unikke besøgende: 806.005 (gennemsnit pr. md.: 67.167) 
 
Januar 2011 72.227 
Februar 2011 66.237 
Marts 2011 69.795 
April 2011 57.362 
Maj 2011 67.500 
Juni 2011 64.370 
Juli 2011 61.943 
August 2011 72.448 
September 2011 70.682 
Oktober 2011 73.199 
November 2011 66.566 
December 2011 82.884 
    
Året 2011 806.005 

 
Brug af video på internettet i 2011: 
 
 % af samlet Unikke 
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websted sidevisninger 
Net-tv hele året  1/1-31/12 2011 *) 22,66% 721.962 
Live-streaming 1,12% 35.794 
 
*) Hertil kommer net-tv seningen på www.tv2regionerne.dk 
 

 
10. Arkiver  
 
Bevarelse af programarkiver  
 
Vort eget arkiv er intakt siden stationens start 1. januar 1989. Siden maj 2005 er vort arkivmateriale 
gemt digitalt i D10, 30MB-formatet på optiske diske. Vi arkiverer alle stationens udsendte 
programmer. Hele programmer arkiveres på blu-ray professional discs. De enkelte indslag arkiveres 
desuden enkeltvis på samme digitale medie. 
 
Sideløbende bliver arkivmaterialet spejlet i en Proxy-kopi til en server, så alt digitaliseret materiale 
er tilgængeligt i lav opløsning på alle computere på stationen.  
 
Materialet genfindes via et arkivsøgesystem i produktionssystemet ENPS og er således tilgængeligt 
for alle stationens medarbejdere.  
 
Desuden har vi en aftale med Statens Mediesamling, der har direkte adgang til vores videoarkiv på 
hjemmesiden, hvorfra de downloader udsendelser og gemmer dem i deres eget programarkiv. 
 
Digitalisering af programarkiverne 
 
Bånd og diske opbevares i et brandsikret og fugtighedskontrolleret kælderrum på stationen. 
Vort arkiv består af ca. 11.000 timers analogt materiale gemt på fortrinsvis beta SP bånd samt ca. 
4.500 timer på optiske diske. 
 
Alt vort arkivmateriale fra før maj 2005 skal digitaliseres for at kunne anvendes i vore daglige 
produktioner. På den måde sker der en gradvis digitalisering af vort analoge arkiv. Dette har dog en 
meget lang tidshorisont. 
 
Ved det store skybrud i juli 2011 blev 4.000 timers båndmateriale og 1.000 timers diske fra vort 
arkiv oversvømmet. Det lykkedes ved en hurtig indsats at få renset og tørret materialet. Men 
begivenheden viste, hvor skrøbelig vor arkivsituation er – arkivet er ikke blot stationens 
hukommelse, men også en dokumentation af vigtige begivenheder i de seneste 22 år i vort område. 
 
Som følge af oversvømmelserne arbejder vi på et projekt, der skal digitalisere vort gamle arkiv 
hurtigere samt sikre, at alt materialet altid findes i en sikkerhedskopi med en anden fysisk placering. 
Det er en uhyre vanskelig opgave. Dels vil den være meget tidkrævende (det vil tage 11.000 timer 
blot at kopiere materialet) – dels er det økonomisk krævende langt ud over vor aktuelle formåen. 
  
Tilgængelighed af programarkiverne for befolkningen og forskermiljøerne 
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Vore programmer kan ses af alle på vores net-tv. På www.tv2lorry.dk kan vores udsendelser fra 1. 
januar 2008 og frem til nu ses. Udsendelserne fra 1. januar 2008 til 31. oktober 2010 kan fortsat ses 
på arkivsiden www.tv2regionerne.dk  
 
 
Vi har aldrig været ude for, at forskere eller andre, ønskede adgang til vore arkiver. Politiet har 
ønsket en sådan adgang – og fået det (til udsendt materiale). Hvis et sådant ønske skulle opstå, vil 
det naturligvis være muligt at stille materiale til rådighed for fagligt interesserede personer – på 
stationen. 
 
 
 
 
 
Frederiksberg,    d.                            2012 
 
 
 
 
 
Frede Jørgensen   Dan Tschernia 
Bestyrelsesformand   Direktør 
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