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Public service redegørelse 2007 
 
Som helhed må 2007 betegnes som et godt arbejdsår på alle områder. Som en indirekte 
følge af den ændrede kommunalstruktur har TV SYDs Fond, TV SYDs Støtteforening 
samt A/S TV SYD gennemført vedtægtsændringer for at fastholde den folkelige 
forankring i de enkelte områder af sendeområdet.  
 
Dette har medført, at de tidligere amter er blevet erstattet af områder, der i de fleste 
sammenhænge vil fungere som valgområder.  
 
Område Vest består af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø og Varde. Område Syd af 
Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Område Øst af Fredericia, Hedensted, 
Horsens, Kolding, Vejen, Vejle samt Nr. Snede-delen af Ikast-Brande. 
 
Udsendelsesvirksomheden 
 
I lighed med tidligere år kendetegnes TV SYDs udsendelser ved at være omfattet af 
begrebet public service.  Herunder at alle udsendelser er af europæisk oprindelse. I 
hverdagen tages der hensyn til, at der sker en rimelig geografisk dækning af regionen 
samtidig med, at en grundig nyheds- og aktualitetsdækning sikres. 
 
Den enkeltbegivenhed, der betød mest i årets løb, var helt klart dækningen af 
folketingsvalget i november. Det blev årets mest spændende og krævende opgave. Den 
korte valgkamp betød, at TV SYD på bare 22 dage - i perioden fra 24. oktober til 15. 
november - leverede ikke færre end 640 minutters politisk dækning.  
  
Den omfattende dækning fordeler sig på dels de normale regionale udsendelser, dels på 
den række ekstraudsendelser, vi sendte i anledning af valget.  
  
TV SYD valgte tidligt at prioritere vælgernes tilstedeværelse i valgdækningen. Alle 
programmer tog udgangspunkt i de emner, som vælgerne oplevede som de væsentlige. 
Det gjaldt blandt andet vores 22.20-valgmagasin "Duellen", hvor en vælger i studiet 
udfordrede en folketingskandidat.  
  
I alt interviewede TV SYDs studieværter og journalister omkring 70 forskellige 
folketingskandidater under valgkampen - heraf var mange i studiet, hvor de fik tid til at 
forklare og diskutere deres politik.  
  
Valgkampen bød også på et frugtbart samarbejde på tværs af regionsgrænserne. 8. 
november blændede både TV SYD og TV 2 Østjylland op for et stort fælles vælgermøde 
sendt direkte fra det gamle statsfængsel i Horsens. Et initiativ, som især TV SYDs seere 
tog godt imod. Emnet var integration, et af valgets hovedtemaer.  
 
Generelt 
 
I 2007 leverede TV SYD en nyheds- og aktualitetsdækning, hvor der var tid og plads til 
debat, sport, kultur og almen oplysning i stort omfang. 
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I vore udsendelser og på vores hjemmeside bestræber vi os på, at formidlingen sker i et 
letforståeligt og korrekt dansk samtidig med, at vi afspejler den mangfoldighed af 
dialekter, der findes i TV SYDs sendeområde. Hertil kommer, at tysk er en del af den 
sproglige hverdag blandt det tyske mindretal nord for grænsen. 
 
 
Hovedudsendelsen 19.30 er fortsat det mest sete tv-program i sendeområdet i tidsrummet 
19.30-20.00. 
 
I efteråret 2006 blev der besluttet, at der dagligt skulle være et direkte elementer i alle 
udsendelser på hverdage fra mandag til fredag. 
 
Denne beslutning skyldtes et ønske om at skabe mere intensitet og tilstedeværelse i de 
enkelte udsendelser. Dette er i 2007 slået igennem og sætter et solidt præg på 
sendefladen.  
Der er enten SNG, hvor vi interviewer en gæst hjemme i stuen eller på en virksomhed, 
eller interview i studiet de fleste af ugens dage i 19.30-udsendelsen og jævnligt begge 
elementer. Da vi jo ikke har fået mere sendetid, betyder det samtidig, at vi har fået sat lidt 
færre nåle i kortet med TV SYDs sendeområde, som det fremgår nedenfor. 
 
Som en del af vores public service forpligtelse har vi i et samarbejde med EU-
kommissionen produceret fire programrækker, nemlig: 
 
1. På rejse med tidevandet - om Vadehavet og dets karakteristika.  
 
2. Landbrugets historie - som belyste de ændringer, landbruget har gennemgået, siden 
Danmarks indtræden i EU i 1972.  
 
3. Ekspedition Syd i Bruxelles – hvor vi tog til EU's hovedstad og viste, hvordan livet er 
for nogle af de danskere, der har valgt at slå sig ned der.  
 
4. EU myter – hvor vi be- eller afkræftede myter om EU. 
 
Til EU Magasinet hørte også en hjemmeside, hvor seerne kunne læse nyheder fra EU, 
oprette weblogs, stille spørgsmål til EU parlamentarikere og deltage i en 
seerkonkurrence, hvor præmien var en tur til Bruxelles 
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Antal indslag 
 
I alt er der i 2007 lavet 2265 optagelser i TV SYDs sendeområde mod 2.450 i 2006. 
Fordelingen afspejler på rimelig vis størrelsesforholdet mellem de enkelte områder målt 
på antal borgere. Fra Område vest var der 522 indslag. Fra Område Syd 588 indslag og 
fra Område Øst 1189 indslag. Hertil kommer 69 indslag Sydslesvig, Nr. Snede m.m. 
 
Indslagsoptælling 2007  2006 2005 

Kommune:       
Aabenraa 160      
Haderslev 165      
Sønderborg 133      
Tønder 130     
Område Syd 588 726 814 
Billund 91     
Esbjerg 259     
Fanø 19     
Varde 153     
Område Vest 522 518 665 
Fredericia 111      
Hedensted 80      
Horsens 175     
Kolding 379     
Vejen 56     
Vejle 285     
Område Øst 1086 1189 1218 
Syd for grænsen 26      
Fyn 18     
Midtjylland 25      
 Øvrige i alt 69     
Total 2265 1928 2045 
 
 
Der er i realiteten produceret langt flere nyheder og indslag om hver enkelt lokation, da 
den geografiske fordeling af arkivstof ikke opgøres. 
 
Formiddagsfjernsyn 
 
Det går støt og roligt fremad med seningen af vores formiddags-tv. Her fastholder vi en 
share på 28,1 og ratingen stiger fra 0,8 til 1 procent, hvilket placerer os på en 4. plads 
blandt regionerne. 
  
2007 blev året, hvor vi rundede Mig og mit Job nr. 100, men hvor vi også prøvede nye 
koncepter af.  
I serien "De kloge Koner" lod vi en læge og en sundhedsplejerske tage fat på emner som 
børneopdragelse, brystkræft og kropsbevidsthed - bare for at nævne nogle. 
I efteråret tog vi hul på en ny serie, ”Blí' Klogere”, hvor vi plukker i det store udbud af 
foredrag i regionen, og bringer uddrag af de bedste. Serien fortsætter ind i 2008, og her 
kan vi blandt andet møde Naser Khader og Katrine Lilleør, sexologen Joan Ørting 
og plejehjemleder Thyra Frank. 
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Forårets store fælleskirkelige begivenhed, Kirkedagene i Haderslev, blev dækket grundigt 
i vores formiddags-tv, med to halvtimesprogrammer og et længere interview med 
biskoppen i Haderslev, Niels Henrik Arendt.  
Kunsten satte sit præg på efteråret, hvor vi bragte otte længere portrætter af 
fremhævelsesværdige kunstnere og kunsthåndværkere fra regionen. Serien sluttede af 
med en fælles udstilling på Trapholt, og det var første gang i på den måde forsøgte at 
skabe en event i forlængelse af en TV SYD- serie.  
Portrætterne blev sendt 19.30 i en kortere version.       
 
TV SYD har trofaste seere 
 
I en tid, hvor konkurrencen om seernes gunst aldrig har været hårdere, er TV SYDs seere 
trofaste. Det viser seermålingerne for 2007.  
 
Tidspunkt  2007 2006 2005  2007 2006 2005  2007 2006 2005 
 Share Share Share  Rating Rating Rating  1000 1000  1000 
                  
                  

11:00 28,1 28,1 25,5  1 0,8 0,7  7 6 5 
            

11:30 31,9 33,9 32,1  1,1 1,1 1,2  8 8 7 
                  

12:10 41,7 40,7 40,8  1,9 1,5 1,6  13 11 11 
                  

16:10 43,9 43,6 49,7  3,4 3,5 4,2  24 25 30 
            

18:10 58 56,2 57,8  11,3 11,5 11,5  78 82 81 
                  

19:30 47,4 47,7 53  15,5 15,5 15,9  103 110 112 
                  

22:20 38,7 38,4 38,4  10,9 11,3 11  76 81 78 

                   

              Total  309 323 324 

 
Rating-procent er andelen af alle potentielle tv-seere i regionen over 12 år, der ser et givent tv-program, mens share er andelen af de, 
der ser tv i det tidsrum, programmet sendes, og som har tændt for netop dette program. De sidste kolonner til højre er det faktiske 
seertal i tusinder. 
 

På de tidlig aften-nyheder kl. 18,10 har TV SYD øget seerandelen til 58 procent fra 56,2 
procent i 2006. På hovedudsendelsen kl. 19.30 har TV SYD stort set fastholdt sin 
seerandel på 47,4 procent mod 47,7 procent i 2006, mens den sene udsendelse kl. 22.20 
er gået frem til 38,7 procent mod 38,4 procent i 2006.  
 
Totalt har TV SYD nu 300.000 daglige seere i gennemsnit, hvilket er tilfredsstillende på 
baggrund af, at 2007 var ikke et jubelår for TV 2 Regionerne, som stort set faldt over hele 
linjen.  
 
Det er glædeligt, at TV SYD og de øvrige regionale stationer stadig kan tiltrække 
halvdelen af alle tv-seere til vores udsendelser i hård konkurrence med både DR og et 
stigende antal danske og udenlandske kanaler. 
 
Se i øvrigt vedhæftede bilag, der med grafik giver et billede af udsendelsvirksomheden. 



 5 

Public service-kontrakten fornyet 
 
I 2007 blev TV SYDs public service-kontrakt med kulturministeriet fornyet, og efter 
opfordring fra TV SYD selv fremgår det nu direkte af public service-kravene, at TV SYD 
er pålagt en forpligtelse om at dække forholdene i Sydslesvig, herunder særligt det 
danske mindretals vilkår. Det har vi i øvrigt gjort lige siden TV SYDs start for snart 25 år 
siden. 
 
Sendeområdet 
 
TV SYD har som nævnt oven for særlige forpligtelser overfor Det danske Mindretal i 
Sydslesvig. 
 
2007 var det første år, hvor de nye store kommuner og regioner kom i drift. 
Strukturreformen ændrer dog ikke ved de regionale tv-stationers sende- og 
dækningsområder, som er politisk bestemt af Folketinget.  
Ifølge Radio/TV-loven skal antenneforeninger og kabelnet nemlig sende de regionale 
programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område – og det er uændret 
TV SYD i den del af det gamle Vejle amt, der fra nytår blev en del af Region 
Midtjylland.   
 
I 2007 bad Kulturministeriet TV SYD om en redegørelse om mulighederne for at se TV 2 
Østjylland i den del af TV SYDs sendeområde, der hører hjemme i Region Midtjylland. 
 
På baggrund af oplysninger indhentet hos de store aktører på kabeltv-markedet i 
Hedensted og Horsens kommuner kan det anslås, at 80 procent af alle husstande får deres 
tv-signaler via kabel fra lokalt styrede antenneforeninger eller kommercielle kabel tv-
udbydere som Stofa, YouSee (TDC) og Profiber. 11 procent anslås at få deres tv-signaler 
fra satellit via private individuelt ejede paraboler med abonnement på programpakker 
eksempelvis fra Viasat, mens de sidste ni procent får deres tv-signal fra private 
individuelt ejede analoge og digitale antenner. 
 
En gennemgang af programpakkerne, der tilbydes de 80 procent af husstandene, der har 
kabel-tv viser, at de tilbydes - og kan modtage - både TV SYD og TV 2 Østjylland. Det 
samme er tilfældet for de 11 procent af husstandene, der får deres tv-signal via egen 
parabol. Vedrørende de ni procent af husstandene, der selv tager tv-signalet på egen 
antenne, skønner teknisk kyndige med kendskab til de lokale modtageforhold i Hedensted 
og Horsens kommuner, at kun en meget lille del vil være afskåret fra at se begge 
regionale stationer, hvis de vil indrette deres udstyr til det ved eksempelvis at dreje eller 
flytte deres antenne. 
 
De samme forhold gør gældende i den ”gamle” Nr. Snede Kommune, der nu er en del af 
Ikast-Brande Kommune. 
 
Det kan således konkluderes, at stort set alle husstande i TV SYDs del af Region 
Midtjylland allerede på nuværende tidspunkt har begge regionale programmer som en 
reel og tilgængelig valgmulighed. 
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Der findes ingen målinger af, hvilket regionalt program, som borgerne reelt vælger at se. 
Det er dog en udtalt oplevelse hos kabeltv-udbyderne i Horsens-Hedensted-området, at 
TV SYD er langt den foretrukne regionale station, mens TV 2 Østjylland er en 
supplementskanal, som sporadisk bruges af tilflyttere fra det østjyske område og borgere, 
der pendler til uddannelse og arbejde i det østjyske område. I Nr. Snede-området deler 
seerinteressen sig mellem TV SYD og TV MIDT-VEST. 
 
Dette bekræftes også af en stigende interesse for TV SYDs Støtteforening i Hedensted og 
Horsens kommuner  
 
TV SYD og TV 2 Østjylland udveksler løbende indslag om emner og begivenheder i 
Horsens og Hedensted kommuner. 
  
I et samarbejde med TV Midt vest og TV 2 Østjylland udveksler vi nyheder og reportager 
omkring dækningen af det politiske stof i Region Midtjylland - eksempelvis vil TV SYD 
berette om beslutninger i regionsrådet med konsekvens for sygehusene i Brædstrup og 
Horsens. 
Desuden produceres Magasin Midtjylland, der en gang om måneden samsendes på alle 
tre stationer. 
I 2007 har TV SYD og TV2 FYN også arbejdet tæt sammen om dækningen af det 
politiske liv i Region Syddanmark. 
 
Kontakt til seerne 
  
På TV SYD er vi hver dag i direkte kontakt med seerne. Vi mærker nu for alvor, at mail 
gør det let at reagere hurtigt på noget, der netop er gledet over skærmen. 
Vi får både ros og ris. Heldigvis mest ros – og vi har yderst få klagesager, hvoraf stort set 
alle bliver klaret i en god dialog.  
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Internettet 
 
Vi får i stigende omfang tips fra seerne til nyheder og indslag via vores hjemmeside, hvor 
seernes synspunkter og holdninger også afspejles på debatsiden. 
I 2007 har vi begyndt et samarbejde med TV2 FYN, TV MIDT/VEST og TV2 ØST om 
en stærkt forbedret hjemmeside. Hensigten er, at brugerne og seerne i langt højere grad 
skal inddrages i TV SYDs hverdag. Den større interaktion med brugerne skal bidrage til, 
at flere bruger hjemmesiden, og at de bruger den i længere tid på siden. 
www.tvsyd.dk havde i årets løb 70 - 80.000 kontakter med brugere om måneden.  
 
Herudover har følgende benyttet muligheden for at se video på internettet. 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
50.181 56.409 47.157 35.706 39.438 50.608 27.984 55.598 62.134 45.296 36.133 57.155 

 
På sigt betyder det, at den traditionelle tv-sening i en vis udstrækning kan erstattes af/ 
forskydes til aktivitet på nettet. 
 
På hjemmesiden finder vores 20.000 medlemmer af Støtteforeningen også en lang række 
af aktivitetstilbud og medlemsfordele. 
 
Handicappede 
 
Med henblik på at øge hørehandicappedes udbytte af TV seningen har vi fulgt 
udviklingen på det teknologiske område. I starten af  2008 er der på TV 2 Danmark 
installeret et system, der muliggør at tekstning kan tilvælges via tekst TV. Der er igangsat 
et udredningsarbejde for at overføre denne mulighed til TV SYD. 
 
Teknik 
 
TV SYD skiftede pr. 1. april til det nye bredere format 16:9.  
Det forløb efter grundigt forarbejde uden problemer – og responsen fra seerne har været 
god og afspejler det faktum, at fladskærmene og dermed bredformat-apparaterne stormer 
ind i de danske tv-stuer. 
 
Ændret ledelsesstruktur 
 
Den 1. februar blev Hans Egon Lorenzen udnævnt til administrerende direktør. 
Hen over 2007 er der gennemført en ny ledelsesstruktur, hvor Finn Jørgensen varetager 
posten som teknik- og produktionschef, og pr. 1. september tiltrådte Claus Christensen 
som programchef. 
De tre varetager TV SYDs daglige ledelse, og udgør sammen med redaktionscheferne 
Henny Husum, Lars Feldthaus og Ernst Møller samt regnskabschef Margrethe Faaborg 
stationens ledergruppe.  
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Samarbejdspartnere. 
På nyhedsområdet har der været et fornuftigt samarbejde med TV2 Danmark, hvor vi 
sælger både råbånd og indslag. Ligeledes har vi været leverandør af teknik. Herudover 
har samarbejdet med TV2 været begrænset og der er ikke leveret længere programmer til 
TV2. Af øvrige samarbejdspartnere kan nævnes Local Eyes, Jysk Video, Kalle Karlsson, 
Alarm 112.dk Vejle, STV, Jydske TV samt Helge Engelbrecht. I år blev programrækken 
”Sommer ved Søen” leveret af eksterne leverandører. Ligeledes er en del af 
programmerne om EU produceret af ekstern producent. Der er i alt sendt 137 timers 
fremmedproduktion i årets løb. Der er udbetalt lidt over 2. mio kr. til 
programproducenter.  
 
I den regionale kreds har der været et særdeles fornuftigt samarbejde med især 
naboregionerne   
 
Bestyrelsen 
Her er Jacob Ejs indtrådt i bestyrelsen, idet Peder Costa Madsen ønskede at udtræde.  
 
TV SYD i tal 
 

2007 2006 2005 2004 2003

Udsendelsestimer i alt 585 567 609 607 625
Middags -TV
Egenproduktion 211 181 126 157 219
Fremmedproduktion 133 149 154 113 90
Reklamer 3 5 4
Job- TV 0 0 75 120 104

Eftermiddag 16:10
Egenproduktion 13 9 15
Reklamer 4 6

Aftenudsendelser

Heraf 
genuds
endels

er

Heraf 
genuds
endels

er

Heraf 
genuds
endels

er

Heraf 
genuds
endels

er

Heraf 
genuds
endels
er

Egenproduktion 181 2 178 3 200 1 180 2 178 0,5
Fremmedproduktion 4 1 1 2 2
Reklamer incl. jingle 36 38 34 35 32  
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Årets resultat for TV SYD blev et overskud på kr. 2.860.000. I resultatet indgår tilskuddet 
til den digitale kanal på kr. 1.500.000. Dette beløb vil blive opsamlet på egenkapitalen, 
indtil der iværksættes aktiviteter på kanalen.  
  
I forbindelse med resultat skal det bemærkes, at beholdningen af produktioner er 
nedbragt væsentligt i 2007, nemlig med kr. 992.000. Dette er en del af forberedelserne til 
en væsentlig ændring af programfladen i løbet af foråret 2008, hvor programmerne vil 
blive produceret nærmere på udsendelsestidspunktet.  
 
Resultatet må betegnes som tilfredsstillende.  
2008 
 
TV SYDs budget 2008 er sendt til Kulturministeriet og Folketinget til orientering i. h. t. 
Radio- og fjernsynslovens § 37. Der er jvf. medieforliget bevilget en licensandel til TV 
SYD på kr. 52.075.000  
 
 
Resultatet for 2008 er budgetteret til et overskud på kr. 1.817.000 
På indtægtssiden er TV SYDs andel af licensmidlerne fastlagt i den mediepolitiske aftale, 
der løber i perioden 2007 til 2010. 
  
A/S TV SYDs aktiekapital, der består af 3 aktier på i alt kr. 1.000.000, ejes af Den 
Selvejende Institution TV SYDs Fond.  
 
Bestyrelsen: 
Ingrid Sand Simonsen - formand 
Jan Svanevik – medarbejdervalgt 
Ingolf Skousen 
Ernst Aaskov   
Vagn Mattson 
Jacob Ejs 
Aase Jespersen 
 
Ledelsen: 
Claus Christensen - programchef 
Finn Jørgensen – teknik- og planlægningschef 
 
Direktion: 
Hans Egon Lorenzen 
 
Kolding, den 24. april 2008 



 
 

Revisors erklæring 
 
 

Til Radio- og tv-nævnet 
 

Vi har efter aftale udført gennemgang af de 
regnskabsmæssige oplysninger og dokumentationen for 
øvrige talmæssige oplysninger i vedhæftede Public Service 
Beretning 2007 for Driftsselskabet A/S TV SYD. 
 
Selskabets ledelse har ansvaret for beretningen. Det er vort ansvar på grundlag af den udførte gennemgang 
at udtale os om de regnskabsmæssige oplysninger og øvrige talmæssige oplysninger i beretningen. 
 

Det udførte arbejde 
Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre 
erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at redegørelsen ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vort arbejde i forhold til en 
opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til 
virksomhedens ledelse samt analytiske handlinger. Vi har sammenholdt de regnskabsmæssige oplysninger i 
beretningen med årsrapporten for 2007 og sammenholdt øvrige talmæssige oplysninger med 
dokumentationen herfor. Det er vor opfattelse, at den udførte gennemgang giver et tilstrækkeligt grundlag for 
vor konklusion. 
 

Konklusion 
Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de regnskabsmæssige 
oplysninger i Public Service Beretningen 2007 er korrekte, og at der foreligger tilfredsstillende dokumentation 
for øvrige talmæssige oplysninger, der har betydning for vurdering af beretningen. 
 
 
 
Skærbæk, den 24. april 2008 
 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
 
Hans Erik Haase Bent Johannesen  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
 
 
 


