
Radio Ådalen 

Formandsberetning den 08. juni 2021 

Velkommen til en forsinket generalforsamling. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i 
marts måned, men på grund af coronaen, var det ikke muligt at afholde det, før nu. 

Det er dejligt at mærke, at der stadig efter 33 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 mistede medarbejdere. 

Vi har fået en ny tekniker til banko og hver fjerde lørdag og hver fjerde lørdag aften. 

Weekendmagasinet er der rigtig godt gang i. Vi ligger på ca. 200 forskellige indslag på årsplan, vi 
kunne godt få flere, men det har vi ikke plads til. Som noget nyt har vi reserveret indslaget 17.45 til 
de foreninger, som er medlem på radioen, hvor de får lov til at fortælle om hvilken forening de er, 
og hvilke ting, de har gang i. Weekendmagasinet bliver tilrettelagt af Jacob og undertegnede, så 
står Bente Kallehauge for afviklingen med Dicki som teknikker. 

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. Der er flere forskellige fra 
Bundsbæk Mølle, der har været nede på radioen for at lave udsendelserne, som indgår i serien 
”Øjeblikket”. 
Vi har stadigvæk Mette Christensen og Carsten Bille Christiansen, som vi må spørge om hjælp til 
udsendelser.  
Sidste år sagde jeg at Peter Graakjær, var meget aktiv med at optage udenfor huset, men det har 
ikke rigtig kunne lade sig gøre i år på grund af coronaen, men lige så snart, det er muligt, har han 
været der.  

Vi har også fået nogle nye udsendelser, blandt andet er tidligere sognepræst Karl Lund gået i gang 
med at lave portræt udsendelser af Skjern Provstis præster og vores biskop, de bliver sendt den 
sidste søndag i hver måned. De bliver genudsendt så vidt det er muligt ugen efter.  

Willy Egmose er kommet med 2 nye udsendelser ”Jazz timen” som bliver sendt den sidste lørdag 
kl. 16.00 i hver måned - den anden hedder ” På sporet af Koret” som bliver sendt den sidste 
søndag kl. 17.30 i hver måned og genudsendt den 2. søndag i hver måned kl. 17.30. 

Sognepræst Jens Borg Spliid fra Nr. Vium, er også i gang med at lave udsendelser. 

Der er flere der spørger om man ikke kan høre udsendelse udenfor sendetiden, visse udsendelser 
kan man godt høre ved at gå ind på vores hjemmeside. Det er udsendelser Peter Graakjær har lagt 
ind på museets hjemmeside så kan man hente dem via et link fra deres hjemmeside. Det er f.eks. 
”Øjeblikket” ”Minihøjskole” ”Portrætudsendelser” Et tilbageblik” ”Cafe Hjerterum” ”Faster sogns 
højskole” Museumsforedrag” Erindringscafe Tarm” Biblioteksforedrag” Kundsnertimen” ”Dit nære 
sundhedsvæsen”. Så der er mange udsendelser man kan hente. 

Der er kommet invitation til at være med til husflidsfestivalen og sende der fra. Vi håber også, at vi 
bliver inviteret til julemesse i Vorgod-Barde Hallen.   

Radioen sendte fra cykel-sponsorløbet Gibo rundt sidste år, vi håber at det bliver muligt her i 2021 
igen at sende fra cykelløbet. 



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.  
 
Stadigvæk oplever vi, at der er stor deltagelse i vores quiz og lytterønsker udsendelser. I alle tiders 
top ti, er vi tit mellem 195 - 210 stemmeafgivelser. Der er mange lytterønsker og hilsner fredag-og 
lørdag aften, og der er mange der deltager i quiz - det er dejligt at lytterne er med os. 
 
 
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. 

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. 

Vi har også været med i en konkurrence om at få 20.000 fra Landmandsbanken. Man skulle gå ind 
på en hjemmeside og stemme på årets forening 2021, ud af 66 blev vi nr. 5, så det syntes jeg, at 
det var flot. Tak for den store opbakning.  

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, og 
Skjern By Kirke, der selv optager gudstjenesten. 

Jeg havde også det med sidste år, men vil nævne det igen. 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 har så  prøvet, om vi kunne 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 timer om ugen, så vi gik i 
gang til 1 juni. 2019. 

Vi har i alle årene selv haft vores mast i Lønborg, men det er vi blevet tvunget til at droppe, da den 
står på Ringkøbing Skjern Forsyningens grund. Det var en mundtlig aftale med den gamle Egvad 
Kommune (17 år). Der skulle en mobil mast ind, så vi fil at vide, hvis ikke vi makkede ret, så kunne 
vi blive opsagt efter 3 måneder, så vi er faktisk blevet tvunget til at leje os ind på mobilselskabets 
mast, og det skal vi give 4000 kr. for om året. 

Vi besluttede i bestyrelsen, at vi bør fremtidssikre radioen med musik, så vi har fået installeret 
computer, som vi kan bruge til at hente fra server og afvikle musik. Dicki og Robert har lagt det 
meste af vores egen musikkartotek ind på computeren. 

Den 1. januar blev Radio Ådalen 33 år. Vi holdt fødselsdagen lørdag den 6. februar, vi kørte 
fødseldagsprogrammet lige som vi plejede, men kunne ikke holde åbent hus på grund af coronaen.   

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 pga. sygdom, så er det dejligt at møde forståelse og villighed. 

Også en stor tak til Inger Marie Lodah, for at du leder 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 Bente Kallehauge for dit store arbejde i bestyrelsen, som har valgt at stoppe i 
bestyrelsen, men ikke på radioen…. 

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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