
Referat af mødet d. 26. marts 2019 

 

Hemingway Club Lyngby 

 

1. Velkomst 

Anders Lützhøft bød velkommen til et nyt og spændende møde. Rettede en særlig velkomst til de 

nye medlemmer, som blev rådet til at søge information om klubbens aktiviteter mv. på klubbens 

hjemmeside. Alle medlemmer blev opfordret til at iføre sig det nye navneskilt gældende for 2019.  

2. Præsentation af medlemmer 
Spændende præsentationer fra Niels Søndergård Pedersen, Tom Arnoldsen og Jens Bo Olesen 

 

3. Radiochef i Danmarks Radio Gustav Lützhøft  
Radiochefen kaldte sit foredrag for ”DR – i et omskifteligt mediemarked”. 

 

Et stigende antal unge har i dag ikke et ”klassisk” TV, ligesom deres daglige forbrug af flow-tv er 

stærkt dalende. Derimod daler de unges radiolytning kun en smule. 

 

Mere end 8 ud af 10 streamer musik. Der gælder særligt for de unge, mens de ældre fortsat bruger 

traditionel radiolytning, som deres tilgang til musikken. 

 

Netflix m.fl. råder over budgetter, som DR kun kan drømme om. 

 

Radioen er stadig et stærkt medie, som når 9 ud af 10 danskere hver uge. 

 

Som forberedelse til medieforliget viste DRs analyser, at størstedelen af DRs midler (3,2 mia. kr. ud 

af 4,1 mia. kr.) går til programmer, mens resten går til faste omkostninger. 95 % af DRs 

programøkonomi går til dansk indhold. Næsten halvdelen af DRs programøkonomi havner i det 

eksterne marked.  

 

Om DR og den nye spareudviklingsplan fra oktober 2018 blev det oplyst, at besparelser på 420 mio. 

kr. bringer økonomien i balance til og med 2021. 375 – 400 stillinger nedlægges.  6 flow-tv kanaler 

sammenlægges til 3, mens 8 radiokanaler sammenlægges til 5. Den regionale dækning styrkes, 

mens kor og orkestre friholdes for besparelser sammen med DR’s tv-drama, små børn og 

dokumentar. Sport, underholdning og livsstil samt udenlandsk fiktion underlægges markante 

besparelser. En årsag er bl.a., at prisen på sportsudsendelser fortsat er stærkt stigende.  

 

Om DR og den nye radioplan blev det bl.a. oplyst, at den vil indebære et mere digitalt radio, en klar 

arbejdsdeling og profil på kanalerne, fortsat mangfoldigt musiktilbud og styrker regionalt og digitalt 



nyhedstilbud.  Flow-radiokanalerne er fremadrettet P1, P2, P3, P4 og P5, ligesom der kan hentes DR 

radio on demand. P1 og P2 ændres ikke, mens fx P5 vil være for det mere modne publikum i form 

af pensionister og næsten – pensionister. Der kommer styrket regional dækning i P4 morgen, og P5 

regionaliseres. 

 

Radiochefens foredrag gav anledning til en stor spørgelyst hos medlemmerne. 

 

4. Undergrupper 
Vinklubbens møde d. 19/3 forløb til alles tilfredshed.  Fremtidige møder kan holdes i Frivillighuset 

efter nærmere aftale med Line Pinstrup.  

Som hjælp til start af undergrupper, er der udarbejdet en vejledning, som kan findes på 

hjemmesiden. 

 

5. Kommende møder 

D. 9/4 2019 holder formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap et indlæg 

om ”Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen”. 

Programmet ser foreløbigt således ud: 

 09.30 - 09.50 Velkomst og introduktion af 3 medlemmer.  

 09.50 - 10.35 Indlæg ved Sigurd Agersnap 

 10.35 - 10.40 Pause 

 10.40 - 10.55 Diskussion i grupper  

 10.55 - 11.25 Afsluttende diskussion med Sigurd Agersnap.   

 11.25 - 11.30 Afslutning - undergrupper m.m.  

Som opfølgning på mødet er der d. 11. juni 2019 arrangeret en rundvisning på Vestforbrænding. 

Tilmelding sker på Nem Tilmeld jf. den særskilt udsendte meddelelse til medlemmerne herom. 

6. Medlemstatus 
99 af de hidtidige 100 medlemmer har valgt at fortsætte deres medlemskab. Fra ventelisten fra 

2018 er samtlige 11 på listen nu optaget som medlemmer. Vi er herefter 110 medlemmer. 

 

 


