Radio Ådalen
Formandsberetning den 16. juni 2020
Velkommen til en forsinket generalforsamling. Generalforsamlingen var ellers planlagt til 17.
marts, men så kom jo Koronaen, hvor det meste blev lukket ned, men jeg håber vi må få en god
aften.
Det er dejligt at mærke, at der stadig efter 32 år er rig opbakning til radioen.
Det er godt, at modtage respons på de ting, vi laver på radioen, det sker flere gange, der kommer
en mail, hvis en udsendelse er i 2 dele, om hvornår kommer anden del……
Det er dejligt, når der kommer nye medarbejdere til at erstatte de medarbejdere, der falder væk,
Vi har fået en ny tekniker til banko og hver fjerde lørdag og hver fjerde lørdag formiddag.
Der er kommet en ny studievært til fredag aften og tekniker til at optage programmer +
en ny nyhedsoplæser.
Vi har så også måttet sige farvel til 2 teknikere og 2 studieværter.
Det har været et rigtig spændende år med mange nye programmer.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Ringkøbing-Skjern museum, som har været på Radio Ådalen
og lave programmer med Lars Foged mange gange i indeværende år. Museumsinspektør Christian
Ringskou har vi allerede planlagt udsendelser med i august måned. Udsendelserne indgår i serien
"Øjeblikke".
Vi har stadigvæk Mette Christensen og Carsten Bille Christiansen, som vi må spørge om hjælp til
udsendelser.
Peter Graakjær, som optager udenfor huset, er meget aktiv. Det er foredrag på biblioteker, på
Skjern Mølle, Faster Højskole. Det er nemt for os, at Peter selv opsøger disse udsendelser.
Peter Graakjær har ligeledes lavet sådan at man kan gå ind på vores hjemmeside, og høre nogle af
de udsendelser vi har optaget.
Vi har også været med til Open By Night, og der fået snakket med mange mennesker om radioen.
Det har blandt andet givet nogle nye medarbejdere. Vi har også sendt direkte fra
Husflidsefterskolen, Vorgod-Barde Hallen + fra cykel-sponsorløbet.
Vi er indimellem udfordret på, at vi godt kunne bruge ekstra hænder ved teknikken eller som
studievært på fx nyhederne, fredag-lørdag aften eller weekendmagasinet. Vi vil gerne opfordre til,
at vi hjælpes ad med at finde nye medarbejdere. Vi har fået en ny tekniker til banko. Han har lavet
radio før i både Herning og Silkeborg.
Vi oplever stadigvæk, at der er stor deltagelse i vores quiz og lytterønsker udsendelser. I alle tiders
top ti er vi tit mellem 180-210 stemmeafgivelser. Der er mange lytterønsker og hilsner fredag-og
lørdag aften - det er dejligt at lytterne er med os.
Weekendmagasinet har holdt pause under coronatiden, men er så småt ved at starte op igen. Der
er mange, som gerne vil fortælle om deres tiltag og aktiviteter, hvilket spænder fra tiltag i
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - Tarm kirke - Bundsbæk Mølle – Vorgod-Barde hallen - Skjern
Handelsforening osv.
Vi har ligeledes et godt samarbejde med vores bychef Mette Christensen, som er god til at fortælle
os, når der er arrangementer i byen, vi kan være en del af.

Vi har haft besøg af en børnekreds fra Fiskbæk IM Juniorklub, som lavede 2 udsendelser, som blev
sendt i Frit stillet.
Radioen har haft 2 erhvervspraktikanter fra Blåkilde Ungdomsskole i praktik.
Tak til lytterne for den respons, vi får for vores udsendelser. Det er dejligt at kunne gøre en forskel
for andre mennesker. Jeg vil gerne takke folkene bag udsendelserne. Tak for jeres trofasthed,
engagement og alle de gode ideer I har og putter ind i jeres udsendelser. I er rigtig gode til at få
lytterne med.
I Skjern Update har vi fået en annonce, som fortæller, at vi mangler tekniker og studieværter.
Folk, som vi ringer til, er stadig meget villige til at deltage i Weekend Magasinet, og tager selv
kontakt til os. Vi har typisk 5 til 7 indslag med af forskellige emner. Det er flere gange, at vi må sige
nej til 2 til 3, som gerne ville have været med Vi er nu 3 studieværter på programmet.
Vi vil også gerne sige tak til menighedsrådsforeningen og Kristian Kirkegård, Spjald for godt
samarbejde omkring tilrettelæggelse af gudstjenester. Ligeledes tak til Skjern Kirkebetjening, som
selv optager gudstjenester. Tak til Robert Klokmose, som optager i Vorgod og Fjelstervang, Carsten
Nielsen har overtaget optagelserne i Videbæk Kirke efter Krier, og som noget nyt er Skjern By kirke
også kommet med på lige fod med de andre kirker. De optager selv gudstjenesten.
Så har vi også haft besøg af Lis og Per. Det resulterede i, at de kom og lavede 2 udsendelser, som
Peter Søgaard var studievært på. De Småborgerlige fra Dronninglund har også været på besøg, for
at få lavet en udsendelse. De har alle været sendt. Hvis der bliver plads, genudsender vi dem igen.
Vi var også blevet kontaktet af domprovst Torkild Bak fra Ribe om vi ville være med til at lave en
udsendelse, som skulle handle om Genforeningen, men så kom Koronaen, så det blev aflyst.
Vi har også været i kirkehuset i Vorgod-Barde for at fortælle om radioen.
Radio Klitholm har været nødsaget til at lukke Det Ny Kanal 1 og Formiddagsradioen på vores
sendenet, det gør så, at der ingen radio er om formiddagen undtagen lørdag, som vi jo selv sender
på. Der bliver også tom om eftermiddagen fra 15.00 til 16.00. Vi vil så prøve, om vi kan lave lidt om
på vores sendetider, så vi starter først kl. 09.00 lørdag morgen, og slutter fredag og lørdag aften kl.
23.30 og så starter op mandag til torsdag kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00, og fredag kl. 15.00 i stedet
for kl. 15.30, så kan vi gøre det for ca. kr. 4000 kr. ekstra om året i Koda/Gramex. Vi har søgt
Kulturstyrelsen om at få lov til denne ændring, for ikke at have tom kanal på dette tidspunkt.
Vi fik en afvisning på at udvide vores sendetid, men fik besked på at vi godt midlertidig måtte
udvide med de 21/2 timer om ugen, så vi gik i gang til 1 juni. 2019.
Vi har også haft besøg af Elisabeth Gerluf Nielsen, som kom for at lave en 1 times udsendelse, hvor
hun fortalte om sin opvækst her i Skjern, det var Lars Foged, der var studievært.
Fotovognen fra TV Midt/Vest har også været på besøg, hvor Lars Foged lavede en udsendelse med
de 3 fra Fotovognen
Så har vi også haft besøg af Hospitalsklovnen Marianne som Bente Kallehauge lavede en
udsendelse med.
Villy Egmose er startet med at lave 1 times Jazz udsendelse, som sendes den sidste lørdag kl. 16.00
i hver måned.
Emma Egmose sendte også en udsendelse, der handlede om 4. maj.
Den 1. januar blev Radio Ådalen 32 år. Vi fejrede det lørdag den 1. februar med kaffe på kanden
hele dagen og rundstykker og kage. Vi havde besøg af en del mennesker fordelt over hele dagen.

.
En stor tak skal også lyde til Ugeposten i Skjern, Skjern-Tarm Ugeblad for at bringe vores
programmer.
En stor tak til alle medarbejdere – det gælder kontormedarbejdere, telefonpassere, teknikere og
studieværter. Når jeg ringer til jer, for at bede jer tage en ekstra tørn, når det engang imellem
kniber fx sygdom, så er det dejligt at møde forståelse og villighed.
Også en stor tak til Inger Marie Lodahl for at du tog over med at lede kontoret. Vi er dig taknemlig
for det arbejde, du har gjort der. Vi ved godt, at det er og har været et kæmpe arbejde for dig.
Også en tak til Richart Henriksen der har valgt at stoppe i bestyrelsen.
En stor tak til bestyrelse og støtteforening og til de forskellige udvalg for godt samarbejde. Jeg
håber det fortsætter i det nye år. Til sidst men ikke mindst: En stor tak til alle, der støtter op om
radioen både økonomisk, men også til jer, der er med til at slutte op om radioen, så vi får en
alsidighed i radioen, som det var tiltænkt fra begyndelsen af.
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