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TV-station i fremdrift
En optimistisk bestyrelse har aflagt årsberetning for Sønderborg Lokal TV
Under onsdagens generalforsamling hos Sønderborg Lokal TV kunne konstateres, at TV-stationen gennem
2017 har haft fremdrift på flere fronter.
”Der er gennemført et redaktionelt og teknisk løft hele vejen rundt - hvilket er resultatet af en styrket redaktionel
profil med mere substans i indholdet og mere struktur i processerne, kombineret med målrettet uddannelse af
både ansatte og frivillige. Der er endnu et stykke vej til målet – men vi er i fremdrift”, blev konstateret af
formanden for SLTV`s bestyrelse, Knud A. Sveistrup i bestyrelsens årsberetning, hvori der også blev signaleret
berettiget optimisme for fortsat positiv udvikling.
SLTV har gennem 2017 bl.a. udviklet grundlaget for flere spændende temaserier, hvoraf en af disse er
igangsat omkring årsskiftet. Det er serien Den Store Omstilling, der omhandler resultater og status for
Sønderborgs erhvervspolitiske fyrtårnsprojekt ProjectZero efter de første 10 års virke. Med den nyansatte
temaredaktør Claus Elgaard i spidsen vil der blive produceret 15 afsnit til transmission gennem 2018.
Plan for fremtiden
Bestyrelsen har op til generalforsamlingen opdateret fremtidsplanerne, der med titlen Masterplan SLTV 2020
beskriver mål og midler for de kommende års udvikling. Med afsæt i missionen ”Vi fortæller den interessante
historie om den dansk-tyske grænseregion” vil SLTV gradvist udbygge produktionen af udsendelser med
aktualiteter og temaer fra hele Sønderjylland og Sydslesvig, hvilket sendetilladelsen giver mulighed for.
Bestyrelsesformanden oplyser, at der fremover bliver øget fokus på produktion indenfor det erhvervspolitiske
område samt indenfor det brede felt kultur og sport. I den forbindelse bliver der udover aktualitetsudsendelser
endvidere arbejdet med planer om en temaserie i forbindelse med Genforeningsjubilæet 2020 - samt en serie
med fortællinger om virksomheder, institutioner og foreninger i grænselandet med særlige resultater og med
de bagvedliggende personligheder, der udgør den primære drivkraft.
”Vort ambitionsniveau forudsætter tilstrækkelige kompetencer og muskler i organisationen. Derfor satses på
fortsat intensiv uddannelse samt rekruttering af flere frivillige fra grænseregionen”, siger Knud A. Sveistrup.
Under generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen af formanden, Knud A. Sveistrup samt bestyrelsens
ansvarlige for operationsområdet og formandens stedfortræder, Per Viggo Rasmussen – begge indvalgt som
eksterne repræsentanter for erhvervslivet. Endvidere blev der blandt de frivillige nyvalgt Jørgen E. Pedersen,
Augustenborg og Jan Hvid Johnsen, Sønderborg. Det tredje eksterne bestyrelsesmedlem, Christoffer
Kirkegaard er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen efter 2 års virke.
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