
 

 

Ledelsens beretning for ”DitLokaTV” 2021. 

 

Ledelsens beretning for året 2021 er på mange måder en fortsættelse af udfordringerne fra året før. 

Arrangementer blev gang på gang annonceret for derefter at blive annulleret på grund af ændrede 

offentlige tilladelser til at forsamles. 

Coronaèn udviklede sig og nye varianter dukkede op og det fik en slående indflydelse på vores arbejde. 

Med en programflade som ”DitLokaTV’s” var det næsten umuligt at komme ud på optagelser, da rigtig 

mange events og sammenkomster skete i foreningsregi og dermed underlagt de skærpede offentlige krav. 

Programfladen ”SET OG SKET” kunne hurtig ”skrumpe” ind, fordi det altid var spændende at se, når man 

ankom til optagelsesstedet om eventen blev afholdt eller var blevet annulleret. 

Med ”hiv og sving” og en god portion tålmodighed, gik det nogenlunde – også på trods af alle 

restriktionerne. 

Den tekniske del af systemet fungerede, dog måtte vi investere i en ny redigeringsenhed, der efter  15 års 

hårdt arbejde måtte give op. 

Sidst på året begyndte vores elev på sin afsluttende eksamen som A/V tekniker med uddannelsessted i 

Viborg, med forventet afslutning i marts 22. 

Ellers gik året på en stille og rolig måde, som det nu kunne lade sig gøre i en coronatid. 

Sidst på året fik vi en meget overraskende meddelelse fra Radio & Tv nævnet. Vi blev idømt en bod af en 

størrelse, der fik alle røde lamper til at lyse. Kunne vi klare at lave TV uden den støtte, der igennem alle 

årene har været fundamentet i vores arbejde lokalt. 

Vi har altid selv stået for alle udsendelserne, og det er den samme kreds af personer, der har siddet på 

posterne igennem alle årene. 

Altså kan vi kun meddele, at vi i 2019 fik godkendelser fra samme nævn om at alt var i skønneste orden og 

så året efter at få at vide, at nu var vi på afveje. Vi har fulgt reglerne, og dertil er der kun at sige, at sagen vil 

fortsætte på ministerniveau langt ind i 2022.  

Meget mere er der ikke at oplyse andet end at vi håber, at 2022 bliver et helt normalt år uden nedlukninger 

og hvad deraf følger. 
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