
 
 
 

 

Radio- og tv-nævnet Side 1 af 3 

Handlingsplan tilgængelighed 
 

(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap -
bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020) 

 
Udbyder 
1 Navn Vesterbro Lokal TV Forening 

 
Adresse Refshalevej 163A 1.sal V1, 1432 København K 

 
Telefonnummer 27147212 

 
E-mail vltv@hotmail.com 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

Kim Bay Kristensen  tlf:27147212  
 

Hjemmeside Vesterbrolokaltv.dk 
 

Cvr.nr. 13867372 
 

Evt. ID-nr. LRT20.2021-0013 
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

Fjernsynsvirksomhed 
 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

 
Vesterbro Lokal TV 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  
2022 - 2024 
 



 
 
 

 

Radio- og tv-nævnet Side 2 af 3 

Redegørelse (§ 2) 
3 Redegør for hvordan I ved hjælp af 

forholdsmæssige foranstaltninger løbende og 
gradvis vil gøre jeres programvirksomhed 
mere tilgængelig for personer med handicap. 
 
Beskriv jeres overordnede plan for 
tilgængeliggørelse. 

 
Vi er i gang med at undersøge hvilke muligheder der er for at kunne udføre 
denne store ekstra opgave både teknisk og økonomisk inden for de rammer 
vi har. 
 
Vores løsning vil være undertekstning men vi forventer ikke at kunne levere 
den professionelle løsning som man ser på DR eller TV2 da de har mange 
medarbejdere samt et væsentligt budget til at udføre dette job. 
 

 

 
Tegnsprogstolkning 
4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 

som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Nej. 

 
Undertekster 
5 Planlægger I at anvende undertekster som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Ja. Til start (medio 2022) vil vi auto transskribere ca. 25% af programmerne 
samt foretage en teknisk korrektur.  
Vi håber med tiden at teknik og/eller forbedrede økonomiske forhold for lokal-
tv vil give os mulighed for at undertekste alle programmer.  
 

 
Oplæste undertekster 
6 Planlægger I at anvende oplæste 

undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 
Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont. 

Nej. 

 
Synstolkning 
7 Planlægger I at anvende synstolkning som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Nej. 



 
 
 

 

Radio- og tv-nævnet Side 3 af 3 

 
 
Øvrige hjælpetjenester 
8 Planlægger I at anvende øvrige 

hjælpetjenester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Nej 

 
Bekræftelse  
9 Dato  

23/1 - 2022 
 

Underskrift  
Kim Bay Kristensen 
 
 
 

 
 
Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk 
 
Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til: 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Medier – att. Radio og tv-nævnet 
Hammerichsgade 14 
1553 København V 
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