


 

Bilag 1.D Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen.pdf

Bilag 1.A-1.C.pdf

Ansøgers ejerforhold. Ejerandelene i de forskellige led skal angives

i procent. I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere

- med angivelse af navn og hjemsted - af ansøger samt deres

respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal

angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i ejerskabskæden,

som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet fald har

kontrollen over eller bestemmende indflydelse i ansøgeren.

Herudover skal der redegøres for, hvorledes den i henhold til

bekendtgørelsens § 4, forudsatte adskillelse af den selvstændige

juridiske enhed fra ejerkredsens andre selskaber og lignende er

sikret.

Eventuelle ejeraftaler for alle leddene skal vedlægges

ansøgningen.

Redegørelse for adskillelse af den selvstændige juridiske enhed

fra ejerkredsens andre selskaber og lign.

(public service-enheden ift. andre selskaber m.v.)

Eventuelle ejeraftaler vedlægges (Angiv bilagsnummer. Aftalerne

skal vedlægges for alle ovennævnte led)

Ejerskabserklæring

Vedtægter vedhæftes

Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen

vedlægges

(Angiv bilagsnummer. For udenlandske ansøgere vedlægges

tilsvarende fra den dertil svarende myndighed)

Der henvises til vedhæftede bilag 1.A (Redegørelse 
for ejerforhold), bilag 1.B (Erklæring) samt bilag 1.C 
(Vedtægter for Ansøger).

Ansøger er et selvstændigt anpartsselskab. Der 
henvises i øvrigt til vedhæftede bilag 1.A-1.C.

Da der alene er én ejer af Ansøger, vedhæftes 
ingen ejeraftale.

Se afsnit 5.2.1. i udbudsmaterialet





 

Bilag 1.5 - underskrevet fuldmagt fra Per Lyngby Cloos til Sitg Lyngby.pdf

Bilag 1.D Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen.pdf

Bilag 1.E-1.F.pdf

Dokumentation for tegningsberettigelsen vedlægges (Angiv

bilagsnummer)

Tegningsberettiget er selskabets direktør, jf. 
ovenfor.

Der vedlægges som bilag 1.5 fuldmagt fra 
selskabets direktør til Ansøgers kontaktperson.

Se afsnit 5.2.4. i udbudsmaterialet

Såfremt ansøger ønsker at basere sit tilbud på andre enheders formåen og ressourcer, skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan

råde over de ressourcer og kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet.

Navngivne enheder

(Navn og adresse på den eller de relevante f.eks.

underleverandører, konsulenter, rådgivere eller andre enheder i

koncernen)

Dokumentation for ansøgers fulde råderet over de ressourcer og

kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet.

(Erklæringer/anden form for dokumentation for disse enheders

tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til

rådighed i hele tilladelsesperioden. Angiv bilagsnummer. De

relevante kompetencer/ressourcer skal tillige fremgå af bilag 1.2.)

Ansøger baserer sit tilbud på følgende 
virksomheders formåen og ressourcer: 

Bravad Production ApS
CVR-nr. 25349938
Se bilag 1.E.

INmotion ApS
CVR-nr. 30594568
Se bilag 1.F.

Fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktpersonen



 

Bilag 1.2.B med underbilag.pdf

Bilag 1.1 excel.xlsx

Bilag 1.2.C med underbilag.pdf

Bilag 1.1-1.1.C.pdf

Bilag 1.2.A med underbilag.pdf

Bilag 1.3.pdf

Bilag 1.4-1.4.A.pdf

Bilag 2 med fuldmagt.pdf

Se afsnit 5.2.6. i udbudsmaterialet

Se afsnit 5.2.4. i udbudsmaterialet

Se afsnit 5.2.5. i udbudsmaterialet

Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier,

der er angivet i bekendtgørelsens § 29, stk. 2, nr. 3, jf. § 22. Der

henvises til de nærmere angivelser under punkt 6.2.4 i

udbudsmaterialet.

Ansøgere kan vælge, om der skal gives tilsagn om nogle af

elementerne, dem alle eller slet ingen.

Kun de nævnte kriterier indgår i vurderingen. Oplysninger om andre

emner, fx om rene minimumskrav, er således uden betydning,

ligesom kun bindende tilsagn uden forbehold indgår i vurderingen.

Ansøger skal beskrive den planlagte programvirksomhed i

overensstemmelse med bilag 1.4.

Se afsnit 5.2.7. i udbudsmaterialet

Ansøger erklærer hermed rigtigheden af de angivne oplysninger i

dette ansøgningsskema

Budget med tilhørende redegørelse. Budgettet med tilhørende

redegørelse skal være udarbejdet i overensstemmelse med bilag

1.1. Budgettet skal vedlægges både i PDF- samt i Excel-format.

Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele

tilladelsesperioden, som ansøger vil drive stationen for, jf. § 27.

Buddet kan maksimalt udgøre 280 mio. kr. Ansøger skal i planen

for driften oplyse om fordelingen af tilskuddet over

tilladelsesperiodens fire år., idet der de enkelte sendeår maksimalt

kan udbetales 70 mio. kr.

Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Oversigt over buddet på det samlede tilskud skal struktureres i

overensstemmelse med bilag 1.3.

Ansøger skal samtidig med indlevering af ansøgningen over for

den danske stat v/Radio- og tv-nævnet, Slots- og Kulturstyrelsen,

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, stille en

ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på 4 mio. kr. Den originale

garanti skal være vedlagt ansøgningen, dvs. der må ikke være

tale om en fotokopi eller lignende.

Bilag 1.1, pdf dokument

Bilag 1.1, Excel dokument

I ansøgningsskemaet bekræfter ansøger ved at sætte kryds i det

relevante felt, at ansøger som tilladelseshaver vil overholde de af

nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen.

Oplysninger om kompetencer og ressourcer. Oplysninger om

kompetencer og ressourcer skal udarbejdes i overensstemmelse

med bilag 1.2. Bemærk, at der anvendes ét skema for hver

reference.



 

Såfremt ansøgningen efter ansøgers opfattelse indeholder

fortrolige oplysninger, skal ansøger efter indgivelse af denne

ansøgning, eftersende to udgaver af den pr. mail sendte kopi af

ansøgningen, idet ansøger efter indsendelse af ansøgning

modtager en samlet kopi heraf pr. mail som pdf.

Ansøger skal i den ene af de eftersendte ansøgninger tydeligt

markere de oplysninger, som ansøger anser for at være fortrolige

med gule markeringer. I den anden skal disse oplysninger ikke

længere være synlige. For så vidt angår de til ansøgningen

vedhæftede bilag gør det samme sig gældende.

Disse ansøgninger skal sendes pr. mail til rtv@slks.dk senest ved

ansøgningsfristens udløb, fredag den 20. september 2019 kl.

12.00.

Der henvises i det hele til afsnit 7 i udbudsmaterialet.

Ved afkrydsning af dette felt erklærer ansøger sig indforstået

hermed.



MINISTERIET 

SLOTS - OG KULTURSTYRELSEN 

Bilag 1. 1: Plan for driften 

a) Budget med tilhørende redegørelse 

Som en del af den plan for driften, som ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med 
tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer de enkelte poster i budgettet. Budget og 
redegørelse skal være fuldt dækkende og afklarende i forhold til bade de enkelte minimumskrav og de 
øvrige kriterier vedrørende programmer m.v. (skønhedskriterier), som indgår i bekendtgørelsen. 

Budgettet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, dvs. også tilladelseshavers anden virksomhed, jf. 
bekendtgørelsens § 12. økonomiske forhold vedrørende sådan anden virksomhed skal dog specificeres 
særskilt. 

Endvidere skal det så detaljeret som muligt og i det omfang, der er muligt, fremgå særskilt af 
budgettet, hvilke ressourcer og udgifter, der medgår til opfyldelse af henholdsvis minimumskravene og 
af de øvrige kriterier vedrørende programmer m.v. (skønhedskriterier), jf. punkt 4 nedenfor. 

Redegørelsen skal beskrive, hvordan ansøger vil etablere, opretholde og udvikle de funktioner, som er 
nødvendige for at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier, herunder tilsagn om 
programmer m.v. (skønhedskriterier), jf. punkt 5-7 nedenfor. 

Ansøger skal endvidere beskrive forventet kapitalbehov i forhold til opfyldelse af tilladelsens krav og 
forpligtelser. Ansøger skal dokumentere, hvordan det forventede kapitalbehov dækkes, jf. punkt 8 
nedenfor. 

Der skal udarbejdes en risikovurdering samt en beskrivelse af, hvordan der etableres nødvendige 
sikkerhedsmarginer og reserver for at sikre, at ansøger kan overholde krav og øvrige kriterier inden 
for det variationsområde, risikovurderingen beskriver for indtægter og omkostninger, jf. punkt 10 
nedenfor. Beskrivelsen skal omfatte beskrivelse af og dokumentation for, hvordan eventuelt yderligere 
kapitalbehov, forårsaget af uventet omkostningsudvikling eller andre risici, dækkes. 

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der henvises til de 
relevante bilag. 

Budgettet skal fremsendes i både pdf- samt i  excel-format. 

Nedenstående budget skal udelukkende udfyldes for de fire sendeår, hvor radiokanalen vil sende. 

I. Budget, opsummering 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Samlet omsætning 

 

56.375.000 63.500.000 64.500.000 65.500.000 5.458.333 

1.2 Variable omkostninger 

 

22.458.333 25.500.000 26.500.000 27.500.000 2.291.666 

1.3 Faste omkostninger 

 

31.166.667 34.000.000 34.000.000 34.000.000 2.833.333 

1.4 Indtægter - 

 

2.750.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 250.000 



    

omkostninger  

   

1.5 Finansielle omkostninger 

 

0 
og indtægter  

0 0 0 0 

1.6 

   

Afskrivninger  

   

1.7 Skat 

 

550.000 600.000 600.000 600.000 50.000 

1.8 Overførsler 

      

1.9 Afkast 

 

2.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 200.000 

2.Budget, indtægter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2.1 Salg 

 

 0 0 0 0 0 
2.2 Tilskud 

 

57.291.667 63.500.000 64.500.000 65.500.000 
5.458.333 

2.3 øvrige indtægter 

 

0 0 0 
0 

 0 

3. Budget, udgifter 

3.1 Strategiske funktioner 201 2020 2021 2022 2023 2024 

    

9  

  

3.1.1 Løn 

 

2.566.667 2.800.000 2.800.000 2.800.000 233.333 

3.1.2 Administration 

 

595.833 650.000 650.000 650.000 54.167 

3.1.3 Udvikling 

 

1.191.667 1.300.000 1.300.000 1.300.000 108.333 

 

markedsstrategi 

      

3.1.4 Udvikling af indhold, 

 

Samme som Samme som Samme som Samme som Samme som 

 

platforme, funktioner 

 

ovenfor ovenfor ovenfor ovenfor ovenfor 

    

og tjenester  

   

3.1.5 Udvikling af 

 

550.000 600.000 600.000 600.000 108.333 

 

ressourcer og 

       

faciliteter 

       

(studier, netværk, 

          

ekspertise)  

   

3.1.6 Udvikling af  supply 

 

Samme som Samme som Samme som Samme som Samme som 

 

chain 

 

ovenfor ovenfor ovenfor ovenfor ovenfor 

 

(underleverandører, 

          

aftagere, partnere)  

   

3.2 Operationelle funktioner 201 2020 2021 2022 2023 2024 

    

9  

  

3.2.1 Løn 

 

10.679.167 11.650.000 11.650.000 11.650.000 970.833 

3.2.2 Administration 

 

687.500 750.000 750.000 750.000 62.500 

3.2.3 Kunde- 

 

1.004.167 1.050.000 1.050.000 1.050.000 45.833 

______ 

   

/lytterrelationer  

   



3.2.4 Drift og leverance af 

 

32.610.417 36.575.000 37.575.000 38.575.000 3.214.583 

 

tjenester, herunder 

       

omkostninger til 

       

programmer, 

       

rettigheder og 

          

sendeomkostninger.  

   

3.2.5 Drift af 

       

støtte systemer, 

       

ressourcer og 

          

faciliteter  

   

3.2.6 Styring af  supply 

 

733.333 800.000 800.000 800.000 66.667 

 

chain-relationer 

      

3.3 Generelle 201 2020 2021 2022 2023 2024 
virksomhedsfunktioner 9 

     

3.3.1 Løn 

 

687.500 750.000 750.000 750.000 62.500 

3.3.2 Administration 

 

595.833 650.000 650.000 650.000 54.167 

3.3.3 Strategisk 

 

03.03.01 03.03.01 03.03.01 03.03.01 03.03.01 

 

virksomheds-

           

planlægning  

   

3.3.4 Finansiel planlægning 

 

03.03.01 03.03.01 03.03.01 03.03.01 03.03.01 

    

og drift  

   

3.3.5 Brand management, 

 

2.291.667 2.500.000 2.500.000 2.500.000 208.333 

 

markeds-

        

/lytterundersøgelser, 

          

markedsføring  

   

3.3.6 Personaleledelse 

 

03.03.02 03.03.02 03.03.02 03.03.02 03.03.02 
3.3.7 Håndtering af 

 

03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 

 

eksterne relationer og 

       

interessenter 

      

3.3.8 Forskning, udvikling 

 

847.917 925.000 925.000 925.000 77.083 

    

og teknologi  

   

3.3.9 Disaster recovery, 

 

Moderseiskabe Moderseiskabe Moderseiskabe Moderseiskabe Moderseiskabe 

 

sikkerhed 

 

t t t t t 

3.3.1 Kvalitetsledelse, 

 

03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 
0 procesudvikling, 

       

processikring, 

       

organisationsudviklin 

          

g  

   

4. Budgettal for den planlagte programvirksomhed 
(Oplyses i det omfang, det er muligt, og så detaljeret som muligt) 

4.1. Budgettering, 201 2020 2021 2022 2023 2024 
minimumskrav  Of.  beskrivelse 9 

     

af minimumskravene i 

      



bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 

         

samt §§ 8 og 14)  

   

4.1.1 65 minutters 

 

3.833.844 4.216.575 4.250.775 4.284.975 357.081 

 

nyhedsudsendelser 

       

pr. døgn 

       

(timenyheder i 

       

tidsrummet kl. 6-

           

24)  

   

4.1.2 70 minutters 

 

1.614.250 1.775.400 1.789.800 1.804.200 150.350 

 

kulturnyheder pr. 

          

uge  

   

4.1.3 20 timers øvrige 

 

2.017.813 2.219.250 2.237.250 2.255.250 187.938 

 

kulturprogrammer 

          

pr. uge  

   

4.1.4 30 timers 

 

13.764.781 15. 108.525 15.391.725 15.579.525 1.298.294 

 

nyproduceret 

       

programindhold pr. 

       

uge fordelt p 

       

programkategorier 

       

ne aktualitet, 

       

debat, reportage-

        

og montageform, 

       

satire, og 

       

sportsnyheder 

      

4.1.5 Bred musikprofil 

 

3.437.500 3.750.000 3.750.000 3.750.000 312.500 

4.1.6 Max 20  pct.  musik 

 

481.250 525.000 525.000 525.000 43.750 

    

kl. 06-18  

   

4.1.7 Max 65  pct.  musik 

 

1.598.438 1.743.750 1.743.750 1.743.750 145.313 

    

kl. 18 - 24  

   

4.1.8 Max 55  pct.  musik 

 

1.357.813 1.481.250 1.481.250 1.481.250 123.438 

    

kl. 00-06  

   

4.1.9 Musik i relation til 

 

Indgår som Indgår som Indgår som Indgår som Indg år som 

 

værtsbao  

 

en del af: en del af: en del af: en del af: en del af: 

 

programmer 

 

4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 

   

4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 

   

4.1.8 4.1.8 4.1.8 4.1.8 4.1.8 
4.1.1 90 timers 

 

45.764.583 50.875.000 51.825.000 52.775.000 4.397.917 
0 nyproduktion pr. 

          

uge  

   

4.1.1 Selvstændig 

 

20.178.125 22.192.500 22.372.500 22.552.500 1.879.375 
1 nyheds- og 

       

aktualitetsredaktio 

       

n 

       

(med krav om 

       

saglighed, upartiskhed, 

          

alsidighed m. v.)  

   

4.1.1 Afsættelse af 

 

7.333.333 8.800.000 9.600.000 10.400.000 866.667 
2 

   

mindst 10  pct.  af  

   



 

programbudgettet 

       

til programmer, der 

       

tilvejebringes ved 

       

entreprise og 

       

indkøb fra eksterne 

       

producenter (ikke 

       

indregnet 

          

nyhedsprogrammer)  

   

4.1.1 Distribution og 

 

2.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 200.000 
3 tilgængeliggørelse 

       

af indhold 

       

(via  DAB) 

      

4.2. Budgettering, de øvrige 201 2020 2021 2022 2023 2024 
kriterier vedrørende 9 

     

programmer m.v. 

      

(jf. beskrivelse af 

      

skønhedskriterierne i 

         

bekendtgørelsens 22)  

   

4.2.1 Nyheds- og 

 

20.178.125 22.192.500 22.372.500 22.552.500 1.879.375 

 

aktualitetsredaktio 

       

n 

      

4.2.2 Programmer med 

 

2.824.938 3.106.950 3.132.150 3.157.350 263.113 

 

værter med 

          

holdninger/værdier  

   

4.2.3 Nyhedsprogramme 

 

3.632.063 3.994.650 4.027.050 4.059.450 338.288 

 

r udover 

       

minimumskravet 

      

4.2.4 Programudvikling 

 

457.646 508.750 518.250 527.750 43.979 

4.2.5 Interaktion med 

 

7.956.781 8.881.125 9.082.125 9.283.125 7.735.94 

    

lyttere  

   

4.2.6 Distribution og 

 

Punkt 04.01.13 Punkt 04.01.13 Punkt 04.01.13 Punkt 04.01.13 Punkt 04.01.13 

 

til rad ig hedssti I lelse 

 

samt gratis 
tiIrdighedsstiIlels 

samt gratis 
tilrdighedsstiIIels 

samt gratis 
tiIrdighedsstiIIels 

samt gratis 
tilrdighedsstiIIeIs 

samt gratis 
tiIrdighedsstiIIels 

   

e via e via e via e via e via 

   

modersisabets modersisabets modersisabets modersisabets modersisabets 

   

eksisterende eksisterende eksisterende eksisterende eksisterende 

   

infrastruktur. infrastruktur. infrastruktur. infrastruktur. infrastruktur. 

4.2.7 Talentudvikling 

 

480.906 508.750 518.250 527.750 43.979 

4.2.8 Formidling af 

 

550.000 600.000 600.000 600.000 50.000 

 

kulturnyheder og - 

       

programmer 

      

4.2.9 Debatprogrammer 

 

2.623.156 2.885.025 2.908.425 2.931.825 244.319 

4.2.1 Formidling af musik 

 

9.722.854 10.899.350 11.191.950 11.484.550 957.046 

    

0 

   

4.2.1 Satire 

 

3.070.375 3.441.900 3.534.300 3.626.700 302.225 

        



5. Redegørelse, strategiske funktioner - Skønnede omkostninger pr. år. 

5.1 Løn 2.200.000 

5.2 Administration 1.450.000 

5.3 Udvikling af markedsstrategi 600.000 

5.4 Udvikling af indhold, platforme, funktioner 
og tjenester 600.000 

5.5 Udvikling af ressourcer og faciliteter 
(studier, netværk, ekspertise)  

420.000 

5.6 Udvikling af  supply chain 
(underleverandører, aftagere, partnere)  

66.000 

6. Redegørelse, operationelle funktioner 

6.1 

 

Løn  
11.100.000 

6.2 

 

Administration  

1.550.000 

6.3 

 

Kunde-/lytterrelationer  
550.000 

6.4 Drift og leverance af tjenester 550.000 

6.5 Drift af støttesystemer, ressourcer og 
faciliteter 

120.000 

6.6 Styring af  supply chain  relationer 46.500 

7. Redegørelse, generelle virksomhedsfunktioner 

7.1 Løn 250.000 

7.2 Administration 216.667 

7.3 Strategisk virksomhedsplanlægning 250.000 

7.4 
Finansiel planlægning og drift 

216.667 

7.5 Brand management, markeds- 
/lytterundersøgelser, markedsføring  

1.000.000 

7.6 
Personaleledelse 

250.000 

7.7 Håndtering af eksterne relationer og 
interessenter 

216.667 

7.8 

 

Forskning, udvikling og teknologi  
500.000 

7.9 
Disaster recovery,  sikkerhed 

60.000 



7.10 Kvalitetsledelse, procesudvikling, 1.000.000 
processikring, organisationsudvikling 

8. Redegørelse, kapital 

8.1 

 

Moderselskabet har afgivet økonomisk 

 

Kapitalkilder og kapitalomkostninger støtteerklæring, jf. bilag 1.1.A. Senest 

 

(inklusive risikopræmie) offentliggjort årsrapport vedlagt, jf. bilag 1.1.B. 

8.2 Startomkostninger Estimeres til at være cirka 2  mill  kr. Til etablering 

 

(kapitalbehov, start driftsomkostninger, start af 2 lydstudier, renovering af lokaler, etablering af 

 

investeringsomkostninger) sendevogn, træningsforløb . . Moderselskabet 

9. Redegørelse, finansiel plan 

9.1 Profit/omkostning projektion pr. år 

  

(driftsomkostninger, herunder omkostninger til 

  

realisering af såvel de programmæssige 

  

minimumskrav som de programelementer, som 54.541.667 

 

ansøger giver tilsagn om, omsætning, resultat før 

  

afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat 

   

før skat)  

9.2 

 

Ansøger har ikke anset det for muligt at opgøre en 

  

retvisende pengestrømsopgørelse på baggrund af 

  

skønnede udgifter og indtægter fra en endnu ikke 

  

opstartet radiovirksomhed. Ansøger henviser dog i 

 

Pengestrømsresultat denne forbindelse til vedlagte økonomiske 

 

(likviditetsbudget) støtteerklæring i bilag 1.1.A samt bilag 1.1.C. 

9.3 

 

Ansøger forventer, at afkastg raden vil være lavere 

  

end det i bekendtgørelsen anførte om rimelig 

 

Afkast på investeret kapital fortjeneste. 
9.4 Resultat før skat 2.750.000 
9.5 Detaljeret budget Se vedlagte budget i  excel. 
9.6 Underbyggende dokumentation Der henvises til vedlagte bilag 1.1.C. 

10. Redegørelse, risikoanalyse 

10.1 Risikoniveau vedrørende 
finansieringsbehov og kapitalomkostninger 

Afdækkes af moderselskabet og der er derfor ingen 
nævneværdig risiko her. 

10.2 
Risikoniveau vedrørende indtægter 

Anses for ikke eksisterende, da der ikke forventes 
nævneværdige indtægter som følge af driften. 

10.3 Risikoniveau vedrørende omkostninger 0 kr. 

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det samlede 
udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 
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Dato: 19.09.2019 

Underskrift, tegningsberettigede: Per Lyngby Cloos 



Bilag 1.1.A 

Økonomisk støtteerklæring September 2019 

Undertegnede 

Chami Holding ApS 
CVR-nr. 28702688 
Rådmandsgade 55 
2200 København N 

som ejer 100 % af anparteme i dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, 

erklærer herved at have til hensigt at stille de til brug for opstarten og driften af radioka-
nalen, samt eventuelle fremtidige nedlukning heraf, såfremt grundlaget for en videre drift 
af radiokanalen ophører, nødvendige økonomiske midler til rådighed for dk4 - Radio ApS, 
CVR-nr. 40744908, der ansøger om deltagelse i Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse 
til at udøve public service-programvirksomhed i form af en digital radiokanal med tilskud i 
henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019. 

Den økonomiske støtte kan eksempelvis bestå i indskud, lån, sikkerhedsstillelse eller anden 
støtte, hvorved der sikres økonomisk sikkerhed for driften af dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 
40744908. 

lO y oC2% OCl 

Dato 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 IndiaveJ 1 T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Advokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@holst-law.com CVR nr. 35680470 
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Chami Holding ApS 

Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret I. oktober 2017 

- 30. september 2018 for Chami Holding ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-

året I. oktober 2017 - 30. september 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-

retningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 13. december 2018 

Direktion 

Stig HolbØll Hasner 

direktør 



Chami Holding ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejeren i Chami Holding ApS 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Chami Holding ApS for regnskabsåret I. oktober 2017 - 30. 

september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret I. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 

(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende  fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbej-

de årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 

har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 

at gøre dette. 
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Chami Holding ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj  grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres  i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn  og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 

skal vi i vores revisionspåtegning gøre  opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet el-

ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-

klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere 

kan fortsætte driften. 



Chami Holding ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den Øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-

formation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte  arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-

se med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 

ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Taastrup, den 13. december 2018 

iH Revision 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 55 39 97 19 

Frederik Bille 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne33208 



Chami Holding ApS 

Selskabsoplysninger 

Selskabet Chami Holding ApS 

Sofievej 8 

2950 Vedbæk 

CVR-nr.: 28 72 06 88 

Regnskabsperiode: 1. oktober 2017 - 30. september 2018 

Stiftet: 7. juni 2005 

Regnskabsår: 13. regnskabsår 

Hjemsted: Hørsholm 

Direktion Stig HolbØll  Hasner, direktør 

Revision JH Revision 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Struergade 12, 1. th. 

2630 Taastrup 
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Chami Holding ApS 

Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er at eje aktier i mediaselskaber samt besidde og udnytte rettigheder til ty-

programmer. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på kr. 334.728, og selskabets 

balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på kr. 11.484.509. 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-

virke selskabets finansielle stilling. 
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Chami Holding ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Chami Holding ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsiovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. i undladt at udarbejde koncernregn-

skab. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første  indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over lØbetiden. Amortiseret kostpris opgøres  som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 

mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som  be-  eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under 

acontoskatteordningen mv. 



Chami Holding ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-

somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. 

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virk-

somheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. 

Skat af årets resultat 

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning. 

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle be-

talinger af selskabsskat med skattemyndighederne. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sam-

beskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtag-

er virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har 

kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-

tatopgørelsen med den del, der kan henføres  til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den 

del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige 

andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg eller 

fradrag af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende 

værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ 

indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i 

det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller 

faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det 

resterende beløb under hensatte forpligtelser. 



Chami Holding ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som 

reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang 

den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forven-

tes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Chami Holding ApS, bindes ikke på opskriv-

nlngsreserven. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 

Egenkapital 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter 

nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til 

kostpris. 

Udbytte 

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en for-

pligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Chami Holding ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskat-

ter over for skattemyndighederne. 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 

for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Chami Holding ApS 

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 

 

kr. kr. 

Andre eksterne omkostninger -7.850 -6.250 

Bruttoresultat -7.850 -6.250 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -508.000 -1.928.210 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 -210.833 

Finansielle indtægter 1 266.918 256.902 

Finansielle omkostninger 2 -37.084 -41.203 

Resultat før skat -286.016 -1.929.594 

Skat af årets resultat -48.712 -47.046 

Årets resultat -334.728 -1.976.640 

  

Foreslået udbytte 105.800 103.400 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 - 1.071.056 

OverfØrt resultat -440.528 -1.008.984 

 

-334.728 -1.976.640 
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Chami Holding ApS 

Balance pr. 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. kr. 

Aktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver i alt 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

Selskabsskat 

Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

Aktiver i alt 

3 4.993.704 4.616.181 

0 234.338 

4.993.704 4.850.519 

4.993.704 4.850.519 

5.848.756 
581.922 

7.104.858 

363.411 

6.430.678 7.468.269 

1.168.165 751.698 

7.598.843 8.2 19.967 

12.592.547 13.070.486 
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Chami Holding ApS 

Balance pr. 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. kr. 

Passiver 

Virksomhedskapital 

Overført resultat 

Foreslået udbytte for regnskabsåret 

Egenkapital  

125.000 125.000 

11.253.709 11.694.237 

4 11.484.509 11.922.637 

Gæld til tilknyttede virksomheder 918.223 879.256 

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 183.538 259.145 

Anden gæld 6.277 9.448 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.108.038 1.147.849 

Gældsforpligtelser i alt 

Passiver i alt 

 

1.108.038 1.147.849 

12.592.547 13.070.486 

Eventualposter mv. 5 
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Chami Holding ApS 

Noter 

  

i Finansielle indtægter 

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 

Andre finansielle indtægter 

2017/2018 
kr. 

266.288 

Ii1raIIiII 
Kr. 

256.902 

0 

266.918 256.902 

2 Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder 

Andre finansielle omkostninger 

37.021 36.737 
63 4.466 

37.084 41.203 
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Chami Holding ApS 

Noter 

 

2017/2018 2016/2017 

 

kr. kr. 

3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

  

Kostpris I. oktober 2017 5.636.102 5.636.102 

Tilgang i årets løb 475.000 0 

Overførsler i årets løb 62.500 0 

Kostpris 30. september 2018 6.173.602 5.636. 102 

Værdireguleringer I. oktober 2017 -1.019.921 688.385 

Årets resultat -317.338 -1.928.210 

OverfØrsler i årets løb 171.838 0 

Afskrivning på goodwill -190.662 0 

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over 

  

tilgodehavender 176.185 219.904 

Værdireguleringer 30. september 2018 -1.179.898 -1.019.921 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 4.993.704 4.616.181 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således: 

Navn Hjemsted Ejerandel 

Bravad  Production  ApS København 100% 

INmotion ApS Aarhus 100% 

DK4 ApS København 100% 

ApS af 8. April 1992 KØbenhavn 100% 

Restaurant Giraffen ApS København 100% 

dk4 Nye Medier ApS København 100% 

Pfunde's Film ApS København 100% 

dk4TV ApS Aarhus 100% 

14 



Chami Holding ApS 

Noter 

4 Egenkapital 

   

Foreslået ud-

   

Virksomheds- Overført bytte for regn-

   

kapital resultat skabsåret I alt 

Egenkapital I. oktober 2017 125.000 11.694.237 103.400 11.922.637 

Betalt ordinært udbytte 0 0 -103.400 -103.400 

Årets resultat 0 -440.528 105.800 -334.728 

Egenkapital 30. september 

    

2018 125.000 11.253.709 105.800 11.484.509 

S Eventualposter mv. 

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede 

virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af 

selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties. 
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Bilag 1.1.C 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse for strategiske og operationelle kunde-

rettede funktioner samt generelle virksomheds-

funktioner 

19. september 2019 

 

 

Som supplement det vedlagte budget (bilag 1.1) og dokumentation for kompetencer (bilag 

1.2), skal Ansøger hermed redegøre nærmere for de strategiske og operationelle kunde-

rettede funktioner samt generelle virksomhedsfunktioner.  

 

Nærværende bilag skal læses i sammenhæng med bilag 1.1 og 1.2, idet en bred vifte af 

dokumentation for kompetencer til overholdelse af minimumskravene er beskrevet heri. 

Henset til virksomhedens fremadrettede karakter er det udarbejdede bilag 1.1 (budgettet) 

selvsagt udarbejdet på skønsmæssigt grundlag med udgangspunkt i de erfaringer, under-

tegnede og de tilknyttede virksomheder, Bravad Production ApS og INmotion ApS (heref-

ter ”Støttevirksomhederne”), har fra tilsvarende virksomhed.  

 

Som det fremgår af bilag 1.1 er der tale om skøn baseret på en række underkategorier af 

udgifter, hvorfor der i det følgende skal redegøres nærmere for håndteringen af de usik-

kerhedselementer, som naturligt vil være udslag af et 4-årigt budget for en endnu ikke 

opstartet virksomhed.  

 

Ansøger besidder imidlertid (jf. nedenfor) den fornødne knowhow og økonomiske styrke til 

at etablere, opretholde og udvikle de funktioner, som er nødvendige for opfyldelse af mi-

nimumskrav (herunder opfyldelse af de ydede tilsagn, jf. bilag 1.4).  

 

Kunde- og lytterrettede funktioner 

 

Støttevirksomhederne har stor erfaring med inddragelse af kunder og lyttere i tv-

programmer (eksempelvis via ”Bingo” og lignende), hvorfor Ansøger i denne sammen har 

de fornødne ressourcer til rådighed til at foretage en hurtig og effektiv etablering af kun-

de- og lytterrelaterede funktioner. Herudover råder Støttevirksomhederne over omfattende 

produktionsudstyr, som er designet til lytterinddragelse, herunder eksempelvis mobile sen-

deenheder, der kan fungere som kontaktpunkt imellem lytterne og Ansøger.  

 

Lytterinddragelsen vil kunne opretholdes grundet den stærke likviditetsmæssige støtte, 

som gives fra Ansøgers moderselskab, samt ved, at der vil være en ikke uvæsentlig øko-

nomisk flerbrugsfordel ved anvendelse af Støttevirksomhederne mobile sendeenheder og 

øvrigt materiel.  
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Konceptet med lytterinddragelse vil løbende blive udviklet i tråd med de programmer, som 

udbydes af Ansøger, fx omkring miljømæssige forhold, som kan skildres på en ny og an-

derledes måde i det faktiske nærmiljø, hvor påvirkningerne foregår.  

 

Strategiske funktioner 

 

Udviklingen af markedsstrategien vil ske løbende, men er efter Ansøgers opfattelse i et vist 

omfang bundet af bekendtgørelsens krav til blandt andet kultur og nyhedsindhold, hvilke 

krav Ansøger selvsagt agter at overholde. Markedsstrategien i relation til lancering påtæn-

kes etableret i samarbejde med Støttevirksomhederne, som via de allerede etablerede tv-, 

app- og internetplatforme vil kunne sikre en god markedsintroduktion af den nye radioka-

nal. Markedsstrategien vil blive forankret og udviklet i takt med nye relevante emner inden 

for de i ansøgningen nævnte fokusområder, og succes af markedsstrategien sikres opret-

holdt ved løbende internt funderede undersøgelser af lytternes ønsker til indhold.  

 

Indhold, platforme, funktioner og tjenester vil for Ansøger via Støttevirksomhederne være 

let etableringsbare, da Ansøger råder over både lyd-, applikation- og internetbaserede 

platforme til distribution af den nye radiokanal. Opretholdelsen heraf er sikret via Støtte-

virksomhederne, som med de nævnte platforme har formået at etablere og drive en selv-

stændig og rentabel tv-station. 

 

Støttevirksomhederne råder over omfattende ressourcer og faciliteter, herunder lydstudier, 

personalefaciliteter, arrangementsfaciliteter og lignende, som vil blive stillet til rådighed for 

Ansøger til brug for etablering, udvikling og opretholdelse af radiokanalen.  

 

Supply chain sikres delvist via Støttevirksomhederne, men skal udvikles som led i den om-

fattende nyproduktion af radioindhold. Denne supply chain tiltænkes udviklet via Støtte-

virksomhedernes omfattende netværk af personer med blandt andet holdninger og værdi-

er, samt undertegnedes særlige kompetencer inden for blandt andet nyhedsformidling.  

 

Overordnet vil de strategiske dispositioner blive foretaget af undertegnede i tæt samarbej-

de (på armslængdevilkår) med Støttevirksomhederne, som råder over de fornødne finan-

sielle og strategiske ressourcer. 

 

Operationelle funktioner 

 

Ansøger besidder den fordel, at Støttevirksomhederne allerede har etableret et stærkt 

fundament til formidling af billed- og lydindhold af en særlig høj kvalitet. Henset hertil er 

det Ansøgers opfattelse, at de operationelle funktioner vil være overkommelige for Ansø-

ger, da det fornødne setup (eksempelvis lydstudier og klippeværktøjer) allerede er tilgæn-

gelige. 
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Generelle virksomhedsfunktioner 

 

Den overordnede strategiske virksomhedsplanlægning foretages af undertegnede, som har 

omfattende kompetencer i relation til ledelse af medievirksomheder, herunder blandt an-

det drift af og formidling via radio. På længere sigt er den overordnede strategiske virk-

somhedsplanlægning sikret ved fornøden administrativ støtte til undertegnede fra Støtte-

virksomhederne, som stiller de fornødne kompetencer til Ansøgers rådighed. 

 

Det planlægges, at den finansielle drift varetages i tæt samarbejde med selskabets revisor. 

Den likviditetsmæssige udfordring, som vil eksistere ved etablering af en ny radiokanal 

minimeres af, at Støttevirksomhederne har den fornødne overskudskapacitet til at kunne 

stille blandt andet lydstudie til rådighed for Ansøger, herudover understøttes det løbende 

finansieringsbehov af Ansøgers moderselskab, som har tilkendegivet at ville stille midler til 

rådighed. Herved imødegås den problemstilling vedrørende fremskaffelse af fremmedkapi-

tal til finansiering af driften, som er et resultat af Ansøgers manglende kapitalberedskab.  

 

Der påtænkes udarbejdet løbende interne lytterundersøgelser som led i sikring af relevant 

materiale til radioens lyttere. Herudover vil radioen som led i myndighedsdokumentationen 

foranstalte foretagelse af lytterundersøgelser udarbejdet af eksterne konsulenter, således 

at der sikres en løbende uafhængig undersøgelse. Markedsføringen af radiokanalen vil 

blandt andet ske via Støttevirksomhederne, men vil også være et resultat af den meget 

lytterinddragende tilgang (med eksempelvis ”udkørende” radio) som tiltænkes etableret.  

 

Støttevirksomhederne har omfattende erfaringer med de administrative aspekter af perso-

naleledelse, herunder lønudbetalinger, barsel og ferieafholdelse samt håndtering heraf i 

forhold til radioens daglige virke. Til udvikling af medarbejdernes kompetencer får under-

tegnede en hovedrolle som daglig leder af radiokanalen. Førnævnte sikrer en hurtig og 

varig etablering af en god personaleledelse og et for medarbejderne godt arbejdsmiljø, da 

radioen vil kunne udnytte allerede eksisterende og veludbyggede personalefaciliteter.  

 

Undertegnede vil forestå håndtering af eksterne relationer og interesser som led i mit virke 

som direktør i Ansøger. Herved sikres en håndtering, som er båret af en mangeårig erfa-

ring med blandt andet formidling af nyheder og kultur.  

 

For så vidt angår forskning, udvikling og teknologi henvises til bilag 1.2 og 1.4. 

 

I relation til Ansøgers økonomiske sikkerhed henvises til den af Ansøgers moderselskab 

afgivne økonomiske støtteerklæring, samt det forhold, at Ansøger vil søge at minimere 

kapitalbindinger ved eksempelvis leje af produktionsudstyr, hvilket ultimativt også elimine-

rer den økonomiske risiko for Ansøger. 

 

For så vidt angår kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring og organisationsudvikling 

henvises til bilag 1.2, idet det dog særligt bemærkes i relation til organisationsudvikling, at 

undertegnede vil forestå udviklingen og opbygningen af en organisation med de fornødne 
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kompetencer og ressourcer til drift af en radiokanal som beskrevet i bekendtgørelsens krav 

og de afgivne tilsagn. 

 

19.09.2019 

 

 

Per Lyngby Cloos 

Direktør  

 



k-('___ 
MINISTERIET 

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN 

Bilag 1.2: Plan for driften 
b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer 

Ansøger skal redegøre for ansøgers ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og 
kompetencer til gennemførelse af driftsplanen gennem hele tilladelsesperioden, herunder 
opfyldelse af minimumskravene samt programplaner m.v. (skønhedskriterier se bilag 1.4). 

I det omfang ansøger baserer ressourcer og kompetencer på andre enheders formen, skal 
disse identificeres entydigt i nedenstående skemaer ved at tilføje angivelsen "eksternt bidrag". 

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der 
henvises til de relevante bilag. 

I. Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed 

Ved "erfaring" forsts praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det 
pgældende marked. 

For at dokumentere erfaring skal ansøger fremlægge eksempler på konkrete erfaringer med 
drift af radiovirksomhed. 

Der anvendes ét skema for hver reference. 

1.1. Erfaring med radiovirksomhed 

1.1.1. Virksomhedens navn 

  

(den referencevirksomhed, hvor erfaringen er 

  

opbygget) dk4 - Radio ApS 
1.1.2. Virksomhedens CVR-nr. 40744908 
1.1.3. Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har Selskabet er stiftet med henblik p 

 

været involveret i virksomheden at drive  DAB-radiokanal i henhold til 

  

nærværende udbud. Der har således 

  

ikke indtil nu været drift i selskabet. 
1.1.4. Beskrivelse af virksomhedens samlede dk4 - Radio ApS har hele Danmark 

 

markedsområde som markedsområde. 

 

(herunder den geografiske udstrækning) 

 

1.1.5. 

 

dk4 - Radio ApS ledes af direktør 

  

Per Lyngby Cloos, der vil være 

  

ansvarlig for at opbygge 

  

virksomhedens redaktionelle, 

  

økonomiske og tekniske side. Per 

  

Lyngby har mange års erfaring med 

  

o savel redaktionel som administrativ 

  

ledelse af medievirksomheder (se 

  

støttebilaget bilag 1.2.A.1 samt 

  

bilag 1.2.A.2). 

 

Beskrivelse af virksomhedens markedsområde i Ansøgeren både kan og vil i denne 

 

forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske forbindelse trække fuldt ud på sine 

 

fagområder to søsterselskabers, Bravad 



  

Production  ApS og INmotion ApS, 

  

erfaringer, ressourcer og 

  

kompetencer (Se særskilte skemaer) 

  

i form af eksternt bidrag. 
1.1.6. Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden i 
forhold til: 

1.1.6.1. 

 

De redaktionelle opgaver varetages 

  

under ledelse af Per Lyngby, der har 

  

adskillige års erfaring med 

  

redaktionel ledelse. Per Lyngby har 

  

ansvaret for at rekruttere og 

  

opbygge en redaktion og har i denne 

  

forbindelse fuldt ud rådighed over de 

  

to støttevirksomheder (se særskilte 

 

redaktionelle opgaver skemaer). 
1.1.6.2. 

 

De økonomiske opgaver varetages 

  

under ledelse af Per Lyngby, der har 

  

adskillige års erfaring med ledelse af 

  

større medievirksomheder. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig 

  

på sine støttevirksomheders erfaring 

 

økonomiske opgaver hermed (eksternt bidrag). 
1.1.6.3. 

 

De tekniske opgaver varetages 

  

under ledelse af Per Lyngby, der har 

  

adskillige års erfaring med ledelse af 

  

større medievirksomheder, herunder 

  

radiokanaler. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig 

  

på sine støttevirksomheders erfaring 

 

tekniske opgaver hermed (eksternt bidrag). 
1.1.6.4. 

 

Ansøgeren vil under ledelse af Per 

  

Lyngby operere i hele det danske 

  

marked. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig 

  

på sine støttevirksomheders erfaring 

 

det danske marked hermed (eksternt bidrag). 
1.1.6.5. 

 

Ansøgeren vil under ledelse af Per 

  

Lyngby operere inden for  DAB-

   

signalets sendeområde, herunder 

  

stille materiale til rådighed via nettet 

  

til glæde for modtagere i udlandet. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig 

  

på sine støttevirksomheders erfaring 

 

det udenlandske marked hermed (eksternt bidrag). 



2. Ansøgers dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte 

programvirksomhed 

Ansøger skal redegøre for og fremlægge dokumentation i relation til den planlagte 
programvirksomhed, herunder specifik kompetence inden for de enkelte programtyper, dvs. 
minimumskravene og afgivne tilsagn om programplaner i henhold til skønhedskriterier jf. bilag 
1.4. 

2.1. Dokumentation for kompetencer i relation til minimumskravene 
(der henvises til minimumskravene i kapitel 2 og 3 samt 8 og 14) 

2.1.1. 65 minutters nyhedsudsendelser pr. Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

 

døgn (timenyheder i tidsrummet 6- i relation til 65 minutters nyhedsudsendelse pr. 

 

24) døgn i radio. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.2. 70 minutters kulturnyheder pr. uge Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til 70 minutters kulturnyheder pr. uge. 

  

Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.3. 20 timers øvrige kulturprogrammer Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

 

pr. uge i relation til 20 timers kulturprogrammer pr. 

  

uge. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.4. Aktualitetsprogrammer Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til aktualitetsprogrammer. Se bilag 

  

1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.5. Debatprogrammer Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til debatprogrammer. Se bilag 

  

1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.6. Udsendelse i reportage- eller Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

 

montageform i relation til udsendelse i reportage- og 

  

montageform. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på eksternt 

  

bidrag fra sine støttevirksomheder. 
2.1.7. Satire Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til satire. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 



2.1.8. Sportsnyheder Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til sportsnyheder. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.9. Bred musikprofil Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til drift af radiokanal med bred 

  

musikprofil. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.10. Max 20  pct.  musik kl. 06-18 Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til drift af radiokanal med musikprofil. 

  

Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.11. Max 65  pct.  musik kl. 18-24 Se ovenfor. 
2.1.12. Max 55  pct.  musik kl. 00-06 Se ovenfor. 

2.1.13. Musik i relation til værtsbrne Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

 

programmer i relation til drift af radiokanal med musikprofil. 

  

Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.14. 90 timers nyproduktion pr. uge Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

  

i relation til 90 timers nyproduktion pr. uge. Se 

  

bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.15. Selvstændig nyheds- og Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring 

 

aktualitetsredaktion i relation til ledelse af en selvstændig nyheds-

  

(med krav om saglighed, upartiskhed, og aktualitetsredaktion. Se bilag 1.2.A.1. 

 

alsidighed m.v.) Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.1.16. Afsættelse af mindst 10  pct.  af I de anførte støttevirksomheder (det eksterne 

 

programbudgettet til programmer, bidrag) ligger en betydelig produktionskapacitet 

 

der tilvejebringes ved entreprise og inden for diverse medieområder. Ansøgeren har 

 

indkøb fra eksterne producenter qua støtteerklæringer samt sin 

 

(ikke indregnet nyhedsprogrammer) 
koncernforbi ndelse til disse virksomheder, 

  

direkte adgang til at trække på denne kapacitet, 

  

og ansøgeren er således allerede herigennem i 

  

stand til at opfylde kravet om afsættelse af 

  

mindst 10  pct.  af programbudgettet til 

  

programmer, der tilvejebringes ved entreprise 

  

og indkøb fra eksterne producenter. 
2.1.17. Distribution og tilgængeliggørelse af I de eksterne bidrag ligger en betydelig erfaring 

 

indhold inden for såvel teknik i relation til distribution og 

 

(via  DAB) tilgængeliggørelse af multimedieindhold, som 

  

erfaring med markedsføring og deling, herunder 



=dieindhold.
SoMe, af produceret 

2.2. Dokumentation for kompetencer i relation til ansøgers tilsagn om 

programmer mv. (skønhedskriterier) 
(Der henvises til skønhedskriterierne i bekendtgørelsens § 22. Ansøger skal redegøre for kompetencer i 
overensstemmelse med de tilsagn, ansøger afgiver jf. bilag 1.4) 

2.2.1. Nyheds- og aktualitetsredaktion Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til ledelse af nyheds- og 

  

aktualitetsredaktion. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.2. Programmer med værter med Ansøgeren støtter sig i relation til programmer 

 

holdninger/værdier med værter med holdninger/værdier til sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.3. Nyhedsprogrammer udover Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

 

minimumskravet relation til ledelse af nyhedsprogrammer. Se 

  

bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.4. Programudvikling Ansøgeren støtter sig i relation til kompetencer 

  

inden for programudvikling særligt til sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.5. Interaktion med lyttere Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til ledelse af nyhedsprogrammer. Se 

  

bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.6. Distribution og tilrådighedsstillelse Ansøgeren støtter sig i relation til kompetencer 

  

inden for distribution og tilrdighedsstillelse 

  

særligt til sine støttevirksomheders erfaring 

  

hermed (eksternt bidrag). 
2.2.7. Talentudvikling Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til talentudvikling. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.8. Formidling af kulturnyheder og Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

 

-programmer relation til formidling af kulturnyheder og 

  

kulturprogrammer. Se bilag 1.2.A.1. 
- 



  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.9. Debatprogrammer Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til produktion af debatprogrammer. Se 

  

bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.10. Formidling af musik Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til drift af radiokanal med formidling af 

  

musik. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 
2.2.11. Satire Ansøgeren ledes af Per Lyngby, der har erfaring i 

  

relation til produktion af satire. Se bilag 1.2.A.1. 

  

Ansøgeren vil herudover basere sig på sine 

  

støttevirksomheders erfaring hermed (eksternt 

  

bidrag). 

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring inden for de relevante områder i 

forhold til at opfylde krav og kriterier 

Ansøger skal redegøre for den ledelsesmæssige kompetence og erfaring inden for de relevante 
omrder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Ledelsespersonernes CV vedlægges og nummereres. 

3.1. Ledelsens sammensætning, kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

 kompetence og erfaring for CV 

3.1.1. Direktør, daglig leder, Per Lyngby Cloos Per Lyngby Cloos er uddannet 1.2.A.2 

 

programchef og 

 

civiløkonom (HA) fra Aalborg 

  

ansvarshavende 

 

Universitet (1979) og 

  

redaktør. 

 

journalist fra Danmarks 

    

Journalisthøjskole (1984). 

    

Per Lyngby har arbejdet i 

    

mediebranchen i 35 år, og i 

    

de seneste 25 år som leder af 

    

flere forskellige 

    

virksomheder, herunder som 

    

administrerende direktør 

    

(CEO)  for NORDJYSKE Medier 

    

(1997-2018), samt i 1997-

     

2019 tillige som 

    

ansvarshavende chefredaktør 

    

for mediet, der omfatter 2 

    

radiokanaler, 1 tv-station, 2 

 

me 



  

--[  
dagblade, 26 ugeaviser samt 

    

adskillige  web-  og mobilsites. 

 

4. Nøglemedarbeideres kompetence og erfaring i forhold til at oDfvlde krav og 
kriterier 

Ansøger skal redegøre for den medarbejdermæssige kompetence og erfaring inden for de 
relevante områder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Nøglemedarbejdernes CV nummereres og vedlægges. 

4.1 Nøglemedarbejdernes kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

kompetence og erfaring for CV 

 

(fx den ansvarshavende 

    

redaktør, øvrige redaktører, 

    

værter m. v.)  

   

4.1.1. Direktør, daglig leder, Per Lyngby Cloos Der henvises til det ovenfor 1.2.A.2 

 

programchef og 

 

under pkt. 3.1.1. anførte. 

  

ansvarshavende redaktør. 

      

Per Lyngby er ansvarlig for 

    

at ansætte kompetente 

    

medarbejdere til driften af 

    

radiokanalen. 

    

Driften af radiokanalen p 

    

medarbejderfronten vil 

    

foruden den forestående 

    

rekruttering ske ved de 

    

medarbejdere, der er 

    

tilknyttet 

    

støttevirksomhederne 

    

(eksternt bidrag). P 

    

medarbejderplan rader 

    

ansøgeren sledes over 

    

nogle af landets mest 

    

rutinerede radioværter og 

    

programmedarbejdere 

    

med mange års erfaring 

    

fra DR, herunder fx 

    

Georg Julin, Mik  Schack 

    

og Jørn Hjorting. 

    

Ansøgeren/koncernen har 

    

i øvrigt kontakt til og 

    

samarbejde med en lang  
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række freelancemed-

     

arbejdere med omfatten-

     

de radioerfaring. 

 

5. Organisationens struktur og kapacitet i forhold til at opfylde krav og kriterier 
Ansøger skal vedlægge et organisationsdiagram med beskrivelse af nødvendig 
kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte nøgleroller samt en opgørelse af nødvendig 
ressourcevolumen i de enkelte dele af organisationen. I det omfang ansøger baserer sin 
virksomhed på andre enheders formen, skal disse indgå i beskrivelsen og identificeres som 
eksterne. 

Organisationsdiagram og beskrivelse vedlægges som bilag. 

5. Organisationsdiagram og beskrivelse Bilagsnummer: 1.2.A.3 
(vedlægges som bilag) 

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 

Dato: 19. september 2019 

Underskrift, tegningsberettigede: Per Lyngby Cloos 



 

 

 

Bilag 1.2.A.1 

 

 

 

 

 

 

Direktør Per Lyngby Cloos’ dokumentation for kompe-

tencer i relation til den planlagte programvirksomhed 
September 2019 

 

Støttebilag til bilag 1.2.A 

 
Per Lyngby har en baggrund som journalist på Christiansborg i 10 år for landsdækkende 

medier og som bureauchef i København i et år med ansvar for en landsdækkende redakti-

on, der leverede nyheder, interviews, reportager og baggrund inden for politik, kultur og 

erhverv til fire regionale medier: Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Århus Stiftstidende 

og Aalborg Stiftstidende. 

 

Desuden har Per Lyngby en baggrund som chefredaktør for JydskeVestkysten i tre år med 

120 redaktionelle medarbejdere og ansvar for det journalistiske indhold på alle områder. I 

22 år (1997-2019) var han ansvarshavende chefredaktør hos NORDJYSKE Medier med 

ansvar for alt indhold i to dagblade (NORDJYSKE Stiftstidende og Morsø Folkeblad), to 

radiostationer (ANR og Radio NORDJYSKE), en tv-station (24NORDJYSKE), 26 lokale uge-

aviser og alle onlineaktiviteter på web og mobil. 

 

Endvidere deltog Per Lyngby i møder vedrørende forberedelsen af og ansøgningen om den 

fjerde FM-kanal og DAB, Radio FM4, i foråret 2019, og han var medlem af radioens besty-

relse, indtil han fratrådte sin stilling hos NORDJYSKE Medier. 

 

NORDJYSKE Mediers to radiostationer, tv-stationen (inkl. tekst-tv) samt web- og mobilakti-

viteterne blev nyhedsmæssigt organiseret i én nyheds- og aktualitetsredaktion, som sikre-

de radio-, tv- og onlinemedierne samt SoMe nyhedsdækning – herunder timenyheder – 

døgnet rundt. 

 

I 2001 påbegyndte NORDJYSKE Medier de første forsøg med medieintegreret redaktion, 

hvilket virksomheden blev hædret for af blandt andre DMJX. I 2003 gennemførte NORD-

JYSKE Medier verdens første medieintegration, hvilket fx WAN-IFRA (World Association of 

News Publishers) fremhævede og hædrede. Medieintegrationen indebar (og indebærer 

stadig), at hver fagredaktion – samfund, erhverv, kultur, sport m.fl. – er organiseret som 

tværmediale redaktioner, der hver har sit fagspeciale og leverer nyheder til både radio, tv, 

online og dagblade. 

 

I medieintegrationen indgik etableringen af Danmarks første 24 timers tv-station, 

24NORDJYSKE, med vægt på nyheder. Kolleger fra hele verden strømmede til i et omfang, 
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der gjorde det nødvendigt at indføre brugerbetaling for besøg. Det finansierede Danmarks 

første nyhedshelikopter med pilot i et år. 

 

Radio ANR har været omdrejningspunkt for udviklingen af et såkaldt ANR-univers, som 

henvendte sig til unge offline (gratis avis), online (et seriøst og et underholdende format), 

on air (radio) og on the go (mobil). 

 

 

Vedr. 2.1.1. De to radiostationer har været involveret i landsdækkende radionyheder til 

øvrige lokalradioer i Danmark. Det skete under navnet RadioNyhederne, som var nyheds-

udsendelser med nationalt og internationalt stof, der samsendtes på kommercielle lokalra-

dioer hver time det meste af døgnet. Nyhederne blev produceret i København af en redak-

tion på 10 medarbejdere. Udsendelserne blev sendt fra 2000 til 2009 og brød derved DR 

Radios monopol på landsdækkende nyheder. 

 

 

Vedr. 2.1.2. og 2.1.3. NORDJYSKE Mediers kulturredaktion har gennem årene arbejdet 

tværmedialt med nyheder og kulturdækning til alle medier. Fx omtaler og anmeldelser i 

radio og tv (sidstnævnte i mange år med filmanmeldelser i det ugentlige program Bif & 

Co.). Kulturdækningen er blevet suppleret af faste eksterne medarbejdere. 

 

 

Vedr. 2.1.4. Med en baggrund for at publicere nyheder siden 1767 har NORDJYSKE Medi-

er også stor erfaring i at producere aktualitetstemaer og -programmer til alle medier, her-

under radio. 

 

 

Vedr. 2.1.5. Debatstof og -programmer er vigtige for nyhedsmedier og indgår som et 

stærkt led i at skabe medinddragelse, medindflydelse, medbestemmelse og medskabelse 

for brugerne og lytterne. Det er en vigtig, rodfæstet tradition for NORDJYSKE Medier at 

lade læsere, lyttere og seere komme til orde i debatten. 

 

Det lægger især de unge større og større vægt på, og Per Lyngby har hos NORDJYSKE 

Medier i de seneste år været initiativtager til fx dialogjournalistik, som indebærer, at re-

daktionelle medarbejdere ikke længere sidder som ensomme navigatører i bakteriefrie 

laboratorier, men kommer ud til folk og inddrager dem. Heri indgår dialogmøder med flere 

hundrede mennesker, der kan melde sig til en debat om fx ulve i Danmark. Det omfatter 

scenejournalistik, hvor man som tilhører oplever journalistikken live og kan kommentere. 

Der er cafémøder, hvor man kan overvære en journalist interviewe fx en forfatter og hvor 

man selv kan stille spørgsmål. Der er oprettelse af et omfattende brugerpanel, som jævn-

ligt spørges om holdningen til emner i samfundet. Endelig er der en dialogbus, som sender 

live-radio fra landevejen og de steder, hvortil bussen kører en gang om ugen, og hvor man 

komme indenfor og få en kop kaffe og kage. 
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En anden nyskabelse er en satsning på unge i alderen 13-40 år. Det omfatter fem af de 17 

livsfaser, et menneskes liv kan deles op i. Her har NORDJYSKE Medier igangsat et unge-

hold, skole- og undervisnings-aktiviteter og en omlægning af indhold for unge voksne. 

Unge-holdet bygges op om radio ANR, og holdet består af en kerne med kompetencer som 

reportere, kanal/marketing styring, formidling af video, so.me og audio samt events. 

 

Radio ANR har stor erfaring med at arrangere koncerter med tusindvis af tilhørere og in-

timkoncerter med få. 

 

 

Vedr. 2.1.6. Hos NORDJYSKE Medier er der skabt en række radioprogrammer med repor-

tage- og montageform. Fx Frivillig Public Service, som sendes ugentligt på Radio NORDJY-

SKE, radionordjyske.dk og app til iPhone og Android, på DAB+ og som podcast. Her rykker 

værten ud til aktuelle begivenheder i Nordjylland og fokuserer på ildsjæle, der gør noget 

særligt for deres lokalområde. 

 

Flere radioprogrammer er blevet nomineret til priser gennem årene. Fx Anne og de herre-

løse hunde, som var et morgenprogram med skuespiller og radiovært Anne Kejser, rappe-

ren Niarn, komikerne Geo og Torben Chris, sangeren Anna David og skuespilleren Lærke 

Winther. Også Morgenkøterne med rapperen Johnni Gade og modellen Kirstine Richter 

som værter har været nomineret til radiopriser. 

 
 
Vedr. 2.1.7. Radio ANR har stolte traditioner for at producere satire-programmer, bl.a. 

Farlig Fredag. Ud over at det sendes i radioen, udgives det også som podcast, noget af det 

på SoMe og med videoer på YouTube. 

 

 

Vedr. 2.1.8. NORDJYSKE Medier har altid haft sin egen sportsredaktion, som har leveret 

nyheder til egne medier, herunder nyhedsudsendelser, samt live-transmissioner fra sports-

begivenheder. 

 

 

Vedr. 2.1.9. NORDJYSKE Mediers radioer har ansat en musikchef til at sikre en bred mu-

sikprofil fordelt på de to radioformater. 

 

 

Vedr. 2.1.13. NORDJYSKE Medier har dagligt værtsbårne programmer med musik i begge 

sine radiokanaler. 

 

 

Vedr. 2.1.14. Når man arbejder med nyhedsmedier, udstiller man sine succeser og fia-

skoer i fuld offentlighed hver dag. Næste dag begynder man igen, og NORDJYSKE Medier 

har i årevis arbejdet med nyproduktion 365 dage om året. 
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Vedr. 2.1.15. Med erfaring fra privat publicistisk medievirksomhed som NORDJYSKE Me-

dier er det en selvfølge at leve op til medieansvarsloven, de vejledende regler for god 

presseskik og formålsparagraffen for virksomheden, fx at være uafhængig af politiske 

partier, personer og organisationer. At være redelig, afbalanceret, demokratisk, kritisk 

konstruktiv, saglig, sober, troværdig og alsidig. 

 

 

Vedr. 2.2.1. Som nævnt i afsnit 2.1 har Per Lyngby en betydelig erfaring med at organi-

sere og producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra såvel Danmark som 

udlandet. Sidstnævnte planlægges at ske i et samarbejde med Ritzau, som har et omfat-

tende samarbejde med udenlandske nyhedsbureauer og stringere i udlandet. 

 

 

Vedr. 2.2.3. Se 2.2.1. 

 

 

Vedr. 2.2.5. Se 2.1.5. 

 

 

Vedr. 2.2.7. NORDJYSKE Medier har bl.a. i kraft af sin radio- og tv-virksomhed fundet og 

udviklet mange talenter og medarbejdere. Fx er både Ulrik Haagerup og Anne-Marie 

Dohm, der begge havde reference til Per Lyngby, hentet til DR som henholdsvis nyhedsdi-

rektør og direktør for DR Danmark. Carsten Worsøe blev hentet som radiochef for ANR til 

chef for DR P3. Det er naturligt at tænke i talent- og videreudvikling af radiomedarbejdere. 

 

 

Vedr. 2.2.8. Se 2.1.2. og 2.1.3. 

 

 

Vedr. 2.2.9. Se 2.1.5. 

 

 

Vedr. 2.2.10. Se 2.1.9. 

 

 

Vedr. 2.2.11. Se 2.1.7. 

 
 



 

 

 

 

Bilag 1.2.A.2 

 

 

 

 

 

CV – Per Lyngby Cloos September 2019 

 

Stilling 

 

• Direktør og ansvarshavende redaktør i dk4 – Radio ApS 

 

 

Uddannelse  

 

• Civiløkonom, HA, Aalborg Universitet, 1979. 

• Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, 1984. 

 

 

Erhvervserfaring 

 

• Journalist ved Kristeligt Dagblad, 1984-1986. 

• Journalist ved Berlingske Tidende, 1986-1993. 

• Bureauchef for nyhedsbureauet De 3 Stiftstidender, 1993-1994. 

• Chefredaktør for JydskeVestkysten, 1994-1997. 

• Administrerende direktør for NORDJYSKE Medier, 1997-2018. 

• Ansvarshavende chefredaktør for NORDJYSKE Medier (2 radiostationer, 1 tv-

station, 2 dagblade, 26 ugeaviser, mange web- og mobilsites), 1997-2019. 

 

 

Tillidshverv  

 

• Formand for bestyrelsen i Danske Dagblades Forening 2000-06 og 2011-12 (med-

lem af bestyrelsen 1998-2008 og 2009-12).  

• Formand for bestyrelsen for European Newspaper Publishers' Association 2004-

2006 (medlem af bestyrelsen 2000-2006). 

• Formand for bestyrelsen i Danske Medier 2012-2015. 

• Næstformand i bestyrelsen for De Bergske Blade 2001-2006. 

• Medlem af bestyrelsen for AaB A/S 2008-2010. 

• Medlem af bestyrelsen for Skagens Museum 2008-2015. 

• Medlem af Danske Mediers redaktionelle udvalg 2018-2019. 

• Medlem af Demokratikommissionen, nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd 2018–. 

 



 

 

 

 

 

Bilag 1.2.A.3 

 

 

 

 

Organisationsdiagram og -beskrivelse September 2019 

 

dk4 – Radio ApS 

 

dk4 – Radio ApS, CVR-nr. 40744908, (i det følgende "Ansøger") har som eneste formål at 

ansøge om deltagelse i nærværende udbud samt drive DAB-radiokanal i henhold til ud-

stedt tilladelse. 

 

Ansøger ledes af direktør Per Lyngby Cloos, der – såfremt Ansøger tildeles sendetilladelse 

– har som indledende opgave at ansætte kompetente medarbejdere til opbyggelse af en 

organisation i Ansøger, der kan varetage driften af radiokanalen. Der skal i denne forbin-

delse henvises til det i skemaerne i bilag 1.2 anførte. 

 

Ansøger har af hensyn til konkurrenceusikkerheden omkring udfaldet af udbudsprocessen 

endnu ikke foretaget andre ansættelser end Per Lyngby Cloos. Indtil rekrutteringen er 

gennemført – og for så vidt også efterfølgende – har Ansøger mulighed for at trække på 

ressourcer og kompetencer, herunder også medarbejderressourcer, fra de anførte støtte-

virksomheder. 

 

Det er Ansøgers klare opfattelse og forventning, at Ansøger vil kunne gennemføre rekrut-

teringen af medarbejdere – både i relation til nyhedsredaktion, administrativt personel, 

etc. – inden opstart af radiokanalen 1. februar 2020. Opstartstidspunktet er i denne for-

bindelse netop fastsat under hensyntagen til Ansøgers rekrutteringsplan. Hertil bemærker 

Ansøger, at såfremt planen mod forventning måtte give anledning til tidsmæssige rekrutte-

ringsudfordringer, da råder de anførte støttevirksomheder over de fornødne personale-

mæssige og organisatoriske ressourcer til at driften af radiokanalen vil kunne iværksættes 

planmæssigt. 

 

Baseret på erfaring er det Ansøgers opfattelse, at en medievirksomhed, herunder en ra-

diokanal, bedst ledes under et personsammenfald mellem den organisatoriske ledelse (di-

rektør) og redaktionelle ledelse (ansvarshavende redaktør). Derfor vil Per Lyngby Cloos 

fortsat virke som direktør i Ansøger samt varetage rollen som ansvarshavende redaktør, 

når rekrutteringen er gennemført og organisationen etableret. 

 

Som beskrevet i Redegørelse for ejerforhold (bilag 1.A), er Ansøger et 100 % ejet datter-

selskab til Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688. Chami Holding ApS ejer tillige 100 % af 

anparterne i begge de anførte støttevirksomheder, se nedenfor figur 1.  
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Gennem dette koncernforbund er Ansøger sikret et netværk af ressourcer, som Ansøger 

kan trække på i forbindelse med opbygningen og driften af sin virksomhed. Der skal for en 

god ordens skyld i denne sammenhæng henvises til den af direktør Per Lyngby Cloos un-

derskrevne erklæring af 19. september 2019, hvoraf det fremgår, at Per Lyngby Cloos som 

Ansøgers direktør vil påse, at Ansøgers indgåelse af aftaler med Ansøgers legale ejer, An-

søgers reelle ejer og koncernforbundne selskaber indgås på markedsmæssige vilkår, og at 

Ansøgers aktiviteter til stadighed skal tjene til opfyldelse af Ansøgers formål. 

 

 

 
Figur 1 



MINISTERIET 

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN 

Bilag 1.2: Plan for driften 

b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer 

Ansøger skal redegøre for ansøgers ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og 
kompetencer til gennemførelse af driftsplanen gennem hele tilladelsesperioden, herunder 
opfyldelse af minimumskravene samt programplaner m.v. (skønhedskriterier se bilag 1.4). 

I det omfang ansøger baserer ressourcer og kompetencer på andre enheders formen, skal 
disse identificeres entydigt i nedenstående skemaer ved at tilføje angivelsen "eksternt bidrag". 

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der 
henvises til de relevante bilag. 

I. Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed 
0 0 Ved erfaring,,  forstas0  praktisk erhvervserfaring med den på gældende  virksomhed eller  pa  det 

pgældende marked. 

For at dokumentere erfaring skal ansøger fremlægge eksempler på konkrete erfaringer med 
drift af radiovirksomhed. 

Der anvendes ét skema for hver reference. 

1.1. Erfaring med radiovirksomhed 

1.1.1. Virksomhedens navn 

  

(den referencevirksomhed, hvor erfaringen er 

  

opbygget) Bravad  Production  ApS 
1.1.2. Virksomhedens CVR-nr. 25349938 
1.1.3. Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har Fra 1994 til dags dato. 

 

været involveret i virksomheden 

   

Bravad  Production  er virksomheden 

  

bag tv-stationen dk4, idet Bravad 

  

Production  leverer det indhold, der 

  

sendes under navnet dk4. 

  

dk4 begyndte at sende fra 

  

Folketingssalen i januar 1995 efter 

  

udstedelse af sendetilladelse den 

  

01. 12. 1994. 

  

Virksomheden har siden sin opstart 

  

været ledet af direktør Stig H. 

  

Hasner, der i næsten 50 år har haft 

  

sit virke inden for dansk ty-  og 

  

mediebranche, hvor han har sat et 

  

afgørende præg på branchen som 

  

nytænker, pioner, talentudvikler, 

  

uddanner, administrerende direktør 



samt opstarter og ejer af flere 
medievirksomheder. 

dk4 sender stadig landsdækkende 
døgnet rundt. Ud over under navnet 
dk4 distribueres indhold på dk4.dk, 
dk4.1v, dk4podcast og Dansktop 
Radio. 

1.1.4. 

Støtteerklæring fra Bravad 
Production  ApS vedlægges som 
bilag 1.2.113.1. 

Bravad  Production  har hele Danmark 
som markedsområde og er med 
navnet dk4 landsdækkende via 
landets tv-distributører samt 
antenneforeninger. Indholdet er 
derudover tilgængeligt via dk4.dk, 
dk4.1V som livestream, VOD og 
SVOD. 

Beskrivelse af virksomhedens samlede 
markedsområde 
(herunder den geografiske udstrækning) 

Alt velegnet indhold distribueres 
også som podcast på dk4podcast.dk, 
der p.t. indeholder 613 podcast-
episoder og konstant udvides. 

Stationen producerer og sender 
indhold fra hele Danmark samt 
nabolandene og andre lande, især 
europæiske med udgangspunkt i 
studier, produktionsfaciliteter og 
redaktioner i Aalborg, Aarhus og 
København og i samarbejde med 
regionale partnere og eksterne 
leverandører, der omfatter  ca.  100 
eksterne leverandører. 

dk4 har ugentligt  ca.  800 000 seere. 
Hertil kommer  web-tv-seere og 
podcastlyttere samt brugere af 
forskellige dk4-relaterede  web-sider 
ikke mindst inden for 
programomrderne kultur, 
aktualitet, politik, uddannelse og 
natur. 

Seere og brugere inviteres ofte til 
diverse optagelser som publikum, og 
kontakten med seere, lyttere og 
brugere plejes og udvikles via 
Facebook og andre sociale medier, 
men ogs i konkrete programmer 
som fx "SDørcj direkte". 
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1.1.5. 

Beskrivelse af virksomhedens markedsområde i 
forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske 
fagområder 

Bravad  Production  beskæftiger for 
tiden omkring 20 medarbejdere, 
hvoraf størstedelen besidder 
redaktionelle og journalistiske 
kompetencer, mens de resterende 
hovedsageligt er beskæftiget med 
økonomi, administration og ledelse. 
Flere af medarbejderne har en 
mangerig tilknytning til selskabet. 

Virksomheden er karakteriseret ved 
meget stor fleksibilitet, kreativitet og 
produktionseffektivitet samt 
tværfaglige og flermediale 
medarbejderkompetencer. 

En omfattende 
omkostningsbevidsthed, 
økonomistyring og effektivitet p 
alle områder gør det muligt at 
producere indhold, der sendes 
døgnet rundt under navnet dk4. 

Virksomheden er præget af og har 
mulighed og behov for konstant 
idéudvikling af nyt indhold samt 
hurtig afprøvning af nye formater og 
produktionsformer. Gennem alle 
grene har stationen kontinuerligt 
realiseret nyt indhold i tæt 
samarbejde med eksterne partnere 
og leverandører og har i øvrigt 
fungeret som uddannelses- og 
idéudviklingssted for et stort antal 
medarbejde, der senere er fløjet 
videre til andre positioner i 
medieverdenen. 

De produktionsmæssige 
kompetencer findes hovedsageligt 
hos produktionsfolkene i det til 
koncernen hørende selskab 
INmotion (ligeledes 
støttevirksomhed), der er beskrevet 
i selvstændigt skema. 

1.1.6. Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden i 
forhold til: 

1.1.6.1. De redaktionelle opgaver udføres af 
ca.  20 personer, der udvikler, 
tilrettelægger og producerer 
størstedelen af indholdet til dk4, 

redaktionelle opgaver dk4.1V, dk4.dk og dk4podcast. 



Nogle af de redaktionelle 
medarbejdere arbejder tværfagligt, 
idet de ogsao  besidder foto-, lyd- og 
redigeringsmæssige kompetencer. 
En del af de journalistiske 
medarbejdere er faste freelancere. 

1.1.6.2. 

De redaktionelle opgaver vedrører 
indhold fra hele landet inden for alle 
genrer med en overvægt af 
kulturstof samt politik, natur og 
underholdning, herunder omfattende 
egenproduktion af dansk musik - 

ogsålive-udsendelser og 
studieoptagelser med publikum, der 
efterhånden udelukkende findes hos 
Bravad  Production  og på dk4 med 
omfattende erfaring og kompetencer 
p dette område til følge. 
Med en årsomsætning på omkring 
50 millioner kr. som grundlag for 
produktion af størstedelen af 
indholdet til Bravad  Productions 
forskellige dk4-platforme er de 
økonomiske kompetencer i 
administrationen af afgørende 
betydning for, at stationen har 
kunnet eksistere i 25 år, ligesom 
økonomistyring og 
omkostningsbevidsthed hos alle 
medarbejdere er indarbejdet som en 
på kvalifikation på linje med 
kreativitet og effektivitet. 

De centrale administrative og 
økonomiske medarbejdere har været 
ansat i virksomheden i en lang 
rrække og har opbygget stor 

indsigt i og erfaring med alle former 
for økonomiske opgaver med 

økonomiske opgaver relation til medievirksomheden. 
1.1.6.3. De tekniske opgaver varetages dels 

af Bravad  Productions  egne 
medarbejdere, dels af 
produktionsfolk fra det 
koncernforbundne 
produktionsselskab INmotion, hvis 
kompetencer beskrives i særskilt 
skema. 

Bravad  Productions  struktur og 
størrelse muliggør ekstrem 

tekniske opgaver fleksibilitet med hensyn til tekniske 

El 



  

opgaver og teknologisk udvikling, 
herunder opgradering af 
produktionsapparat og -former. 

Virksomheden har egen  it-afdeling, 
men inddrager også kompetencer fra 
eksterne, faste samarbejdspartnere 
på dette område. 

1.1.6.4. 

 

I det danske marked har Bravad 

  

Production  formået at etablere sig 

  

og at udbygge og fastholde sin 

  

position som respekteret og 

  

uundværlig producent og distributør 

  

af kerne public service især inden for 

  

dansk kultur, politik, natur, 

  

uddannelse og underholdning med 

  

yderst fagligt funderede værter og 

  

med tid til fordybelse. Dette tilmed i 

  

mange tilfælde på områder, der ikke 

  

eller kun i ringe omfang dækkes 

  

dybdegående og kontinuerligt af 

  

andre radio- og tv-medier, specielt 

  

inden for kultur, politik, natur og 

 

det danske marked underholdning. 
1.1.6.5. 

 

Bravad  Production  producerer over 

  

hele Europa, især til en lang række 

  

populære rejse- og 

  

kulturprogrammer samt politiske 

  

programmer. I denne sammenhæng 

  

har virksomheden oparbejdet solide 

  

samarbejdsrelationer og 

  

kompetencer. En del danskere i 

  

udlandet følger Bravad  Productions 

  

indhold på nettet som net-tv og 

 

det udenlandske marked podcast. 

2. Ansøaers dokumentation for komDetencer i relation til den Dlanlaate 

DroQramvirksomhed 

Ansøger skal redegøre for og fremlægge dokumentation i relation til den planlagte 
programvirksomhed, herunder specifik kompetence inden for de enkelte programtyper, dvs. 
minimumskravene og afgivne tilsagn om programplaner i henhold til skønhedskriterier jf. bilag 
1.4. 

2.1. Dokumentation for kompetencer i relation til minimumskravene 
(der henvises til minimumskravene i kapitel 2 og 3 samt §§ 8 og 14) 

2.1.1. 65 minutters nyhedsudsendelser pr. Bravad  Production  har i en periode præsenteret 

 

døgn (timenyheder i tidsrummet 6- daglige nyheder i samarbejde med 24Nordjyske, 

 

24) men har hidtil kun i mindre omfang arbejdet 

  

med nyhedsorienteret stof. 
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Bravad  Production  besidder dog adskillige 

  

medarbejdere med journalistiske og 

  

værtsmæssige kvalifikationer, erfaringer og 

  

kompetencer på et niveau, der gør 

  

virksomheden egnet til at løfte opgaven med at 

  

producere 65 minutters nyhedsudsendelser pr. 

  

døgn. 
2.1.2. 70 minutters kulturnyheder pr. uge Bravad  Production  har kulturstof som absolut og 

  

markant fokusområde og har gennem årene 

  

præsenteret kultur- og teaternyheder i en lang 

  

række forskellige magasinprogrammer, men 

  

også i deciderede nyhedsprogrammer. 

  

Virksomheden har adskillige meget kompetente 

  

medarbejdere, ligesom virksomheden også har 

  

faste, yderst velanskrevne eksterne 

  

samarbejdspartnere på dette område som fx 

  

Christian Have, Johannes Mandal, Anne 

  

Middelboe Christensen, Pia Søltoft, Ole 

  

Knudsen, Ole Sønnichsen, Mik  Schack,  Frantz 

  

Howitz, Stig Dalager, Erling Jepsen og Morten 

  

Hesseldahl. Tidligere var også to af landets 

  

førende teater- og kunstkritikere, nemlig Henrik 

  

Lyding og Ole Lindboe faste værter på 

  

stationens kulturnyhedsprogrammer. 
2.1.3. 20 timers øvrige kulturprogrammer Bravad  Production  har ved egne meget 

 

pr. uge kompetente medarbejdere samt faste eksterne 

  

samarbejdspartnere leveret en lang række vidt 

  

forskellige kulturprogrammer, der dækker 

  

kulturområdet og hele landet bredt. Emnerne 

  

herunder vedrører blandt andet 

  

ku Itu rrejseprogrammer, kulturorienterede 

  

samfundsprogrammer, mad- og 

  

kulturprogrammer, kunst, teater, musik og 

  

kulturarv, herunder arkæologi og Danefæ. 

  

Værterne er fx Anne-Vibeke Isaksen, Anne 

  

Middelboe Christensen, Mik  Schack, Siegfried 

  

Matlok, Christian Have, Georg Julin, Ole 

  

Knudsen og Morten Hesseldahl, Erling Jepsen, 

  

Carsten Berthelsen, men også Frantz Howitz, 

  

Anne-Marie Mai, Per øhrgaard, Marianne 

  

Christiansen og Tine Lindhardt. 
2.1.4. Aktualitetsprogrammer Bravad  Productions  redaktionelle medarbejdere 

  

såvel som faste, eksterne samarbejdspartnere 

  

har vidt forskellige aktualitetsprogrammer som 

  

fast arbejdsområde som en integreret del af 

  

programproduktionen. Fremtrædende 

  

medarbejdere er fx Uffe Ellemann-Jensen, 

  

Mogens Lykketoft og Charlotte Flindt Pedersen 

  

samt  Siegfried  Matlok, Kaare R. Skou, Poul 

  

Smidt, Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen 

  

(inden den nye ministerpost). Tidligere har også 



  

Michael Ehrenreich været v—ae—rtpas 

  

aktualitetsprogrammer, inden han blev 

  

hofmarskal. 
2.1.5. Debatprogrammer Egne og eksterne medarbejdere samt 

  

samarbejdspartnere producerer en lang række 

  

forskellige debatprogrammer ofte i lange 

  

formater inden for kultur, politik og samfund, 

  

men ogs idé- og værdibaserede programmer. 

  

Værter er og har fx været Mik  Schack,  Kaare R. 

  

Skou,  Siegfried  Matlok, Christian Foldager og i 

  

perioder Dan Jørgensen og Morten 

  

Messersch midt. 
2.1.6. Udsendelse i reportage- eller Også programmer i reportage- og montageform 

 

montageform indgr som en integreret del af Bravad 

  

Productions  og virksomhedens 

  

programmedarbejders arbejdsbeskrivelser, og 

  

en række medarbejdere har mange åOrs 

  

dedikeret erfaring på<>  dette område. 
2.1.7. Satire Bravad  Production  har kompetencer inden for 

  

satire i forskellige udgaver, især via samarbejde 

  

med eksterne medarbejdere og i formater, der 

  

adskiller sig fra andre medier og tv-stationers 

  

satire. 
2.1.8. Sportsnyheder Bravad  Production  har mange års erfaring med 

  

tv-produktion af sportsudsendelser og 

  

sportsnyheder, herunder især på nettet, og 

  

specielt vedrørende basket og speedway, hvor 

  

stationen i en åOrrække har været 

  

markedsførende. Stationen sender ikke 

  

sportsnyheder i øjeblikket, men kan hurtigt 

  

reaktivere erhvervede kompetencer og 

  

erfaringer. 
2.1.9. Bred musikprofil Bravad  Production  rader over mange års 

  

erfaring og omfattende kompetencer inden for 

  

dette område. Virksomheden optager og 

  

producerer som én af de eneste i landet 

  

livekoncerter inden for forskellige musikgenrer, 

  

herunder rytmisk musik, jazz, underholdning og 

  

klassisk, men også dansk top med yderst 

  

kompetente og erfarne produktionsfolk, værter 

  

og tilrettelæggere. Stationen har flere gange 

  

afviklet sin egen landsdækkende DanskPop-

   

Talent-konkurrence og har omfattende erfaring 

  

med tilrettelæggelse og produktion af musik p 

  

tværs af genrerne, hvad enten der er tale om 

  

studieproduktioner med eller uden publikum 

  

eller større koncertproduktioner foran publikum. 

  

Stationen har været nyskabende med egen 

  

opfindelse og udvikling og produktion af sin 

  

egen danske musik-talent-konkurrence 

  

udelukkende med danske tekster og musikere 

  

og med afsluttende kring af årets Dansk-Pop-

   

talent senest i 2018, hvor DanskPop-

 



  

Talentprisen blev uddelt af den daværende 

  

kulturminister, Mette  Bock,  foran et 

  

stemningsfuldt publikum i Forum Horsens. 

  

De redaktionelle og produktionelle kompetencer 

  

og erfaringer på dette område er nogle af 

  

landets største. 
2.1.10. Max 20  pct.  musik kl. 06-18 Erfaringer gennem mange år med dansk og 

  

udenlandsk musik via egne og faste eksterne 

  

medarbejdere. 
2.1.11. Max 65  pct.  musik kl. 18-24 Se ovenfor. 

2.1.12. Max 55  pct.  musik kl. 00-06 Se ovenfor. 

2.1.13. Musik i relation til værtsbårne Se ovenfor. 

  

programmer  
2.1.14. 90 timers nyproduktion pr. uge Bravad  Production  har mange års erfaring med 

  

effektiv og tværfaglig tilrettelæggelse og 

  

produktion af nyt stof og af programformater, 

  

der kontinuerligt sikrer en omfattende 

  

nyproduktion. Medarbejdernes erfaringer, 

  

idérigdom og effektivitet er på dette område 

  

blandt landets største. 
2.1.15. Selvstændig nyheds- og Bravad  Production  har omfattende erfaring med 

 

aktualitetsredaktion aktualitets- og nyhedsredaktionelt arbejde via 

 

(med krav om saglighed, upartiskhed, egne og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdet 

 

alsidighed m.v.) hermed har stedse været karakteriseret ved 

  

saglighed, upartiskhed og alsidighed. 
2.1.16. Afsættelse af mindst 10  pct.  af Bravad  Production  har mange års erfaring med 

 

programbudgettet til programmer, indkøb af programmer og leverancer fra 

 

der tilvejebringes ved entreprise og eksterne producenter og samarbejdspartnere fra 

 

indkøb fra eksterne producenter ind- og udland. Gennem årene har Bravad 

 

(ikke indregnet nyhedsprogrammer) 
Production  samarbejdet med omkring 100 

  

eksterne leverandører og producenter. 

  

Bravad  Production  vil stille sit veludbyggede 

  

netværk af eksterne leverandører, producenter 

  

og øvrige kontakter til ansøgerens, dk4 - Radio 

  

ApS, fulde rådighed, ligesom Bravad  Production 

  

tillige vil være i stand til at producere og levere 

  

programindhold til dk4 - Radio ApS. 
2.1.17. Distribution og tilgængeliggørelse af Bravad  Production  har mange års erfaring med 

 

indhold tilgængeliggørelse af programindhold på 

 

(via  DAB) forskellige platforme som flow-tv, internet, 

  

VOD, SVOD og podcast samt net-radio. 

2.2. Dokumentation for kompetencer i relation til ansøgers tilsagn om 

programmer mv. (skønhedskriterier) 
(Der henvises til skønhedskriterierne i bekendtgørelsens § 22. Ansøger skal redegøre for kompetencer i 

overensstemmelse med de tilsagn, ansøger afgiver  if.  bilag 1.4) 



2.2.1. Nyheds- og aktualitetsredaktion Bravad  Production  har omfattende intern erfaring 

  

med aktualitetsproduktion og kulturnyheder, øvrig 

  

erfaring vedrørende nyheds- og 

  

aktualitetsredaktion via samarbejdspartnere som 

  

fx 24 Nordjyske, Flensborg Avis og Jørgen 

  

Møllekær, Anne Middelboe Christensen,  Siegfried 

  

Matlok og Der Nordschleswiger, Christian Have, 

  

Morten Messerschmidt, Dan Jørgensen, Kaare R. 

  

Skou, Christian Foldager og Poul Smidt. 
2.2.2. Programmer med værter med Bravad  Production  har flere interne og faste 

 

holdninger/værdier eksterne medarbejdere med tydelige holdninger 

  

og værdier, som samtidig har mange års 

  

radioerfaring. Mik  Schack  er et fremtrædende 

  

eksempel på en markant kulturvært, men også 

  

biskopperne Tine Lindhardt og Marianne 

  

Christiansen er gode eksempler. Bravad 

  

Production  har været nyskabende ved at 

  

producere landets første seriøse, men også stærkt 

  

holdningsbårne magasin om jagt med værten 

  

Steen Andersen. På arkæologi- og 

  

kulturarvsområdet har Frantz Howitz været en 

  

markant vært, ligesom nu afdøde Henrik Lyding 

  

og Ole Lindboe i en årrække var det på 

  

henholdsvis teater- og kunstområdet. Et af de 

  

nyeste eksempler er de markante og stærkt 

  

profilerede værter Morten Messerschmidt og Dan 

  

Jørgensen (inden den nye ministerpost) samt Uffe 

  

Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft i 

  

programserien "Uffe og Mogens om verden". 

  

Andre programserier som "Jagtmagasinet", 

  

"Søstrene Bisp - samtaler om alt mellem himmel 

  

og jord", "Søstrene Bisp på jagt efter Gud", 

  

"Søstrene Bisp slår teser op", "Søstrene Bisp på 

  

Borgen", "Mik Schacks EU-Service", "Mik Schacks 

  

Public Service", "Før valget med Jørgensen og 

  

Messerschmidt", "Arkæologien rundt" og EU-

   

relaterede "Denne gang stemmer jeg" med det 

  

unge talent Christian Foldager som vært. 
2.2.3. Nyhedsprogrammer udover Bravad  Production  har intern erfaring med 

 

minimumskravet nyhedsproduktion hos centrale medarbejdere og i 

  

høj grad også hos eksterne samarbejdspartnere, 

  

hvor Christian Foldager, Johannes Mandal og 

  

David Trads kan nævnes som nogle af de nyere 

  

eksempler. 
2.2.4. Programudvikling Konstant programudvikling er af afgørende 

  

betydning hos Bravad  Production,  der med en 

  

meget hurtigt arbejdende og fleksibel organisation 

  

konstant udvikler og afprøver nyt indhold og nye 

  

formater - ofte til inspiration for andre ty- og 

  

radiostationer. Grundlægger, ejer og  CEO  Stig H. 

  

Hasner har gennem hele sin karriere været 

  

frontløber og pioner inden for indholdsmæssig og 

  

teknisk udvikling af danske medier, især på det 



  

private tv-område, hvor han var med til at bryde 

  

Danmarks Radios monopol med stationen Kana12, 

  

der var først med fx direkte nyhedsprogrammer, 

  

men også senere med live-transmissioner fra 

  

Folketingssalen på dk4 mange år før DR2's 

  

transmissionen og før Folketingskanalen opståen. 

  

Andre eksempler er "dk4 Universitetet", der 

  

inspirerede DR til "Danskernes Akademi, med 

  

DanskPop-Talentkonkurrencen, og også med egen 

  

uddannelses- og talentudviklingsafdeling "TV-

   

Akademiet". Bravad  Production  har i øvrigt mange 

  

års erfaring med partnerskabssamarbejde med 

  

universiteter, private virksomheder, NGOere, 

  

politikere og kulturinstitutioner. 
2.2.5. Interaktion med lyttere Bravad  Production  har omfattende erfaring med 

  

interaktion med lyttere, hvilket er afprøvet på og 

  

tillige integreret i flere formater og på sociale 

  

medier. Interaktion med lyttere er under konstant 

  

udvikling, senest med programrækken "Spørg 

  

direkte", der giver seere og lyttere direkte adgang 

  

via SoMe til at stille spørgsmål til programmets 

  

hovedperson. 
2.2.6. Distribution og tilrådighedsstillelse Distribution og tilrådighedsstillelse er under 

  

konstant udvikling som en integreret del af 

  

Bravad  Productions  produktionsproces. Bravad 

  

Production  har som fast procedure at streame 

  

indhold til forskellige platforme, så snart det er 

  

muligt. Bravad  Production  har endvidere arbejdet 

  

med podcast i flere år og reagerer hurtigt på nye 

  

muligheder. 
2.2.7. Talentudvikling Bravad  Production  har omfattende erfaring med 

  

talentudvikling, idet Bravad  Production  er 

  

uddannelses- og talentudvekslingssted for masser 

  

af unge, der hurtigt får mulighed for at udvikle og 

  

realisere ideer og færdigheder til nye programmer 

  

og produktionsmåder. Louise Windfeld-Høeberg, 

  

Bubber, Vincent F.  Hendricks,  Jes  Stein  Pedersen 

  

og Anna Libak har fx udviklet deres respektive ty-

   

og radiotalenter på dk4, og på 

  

produktionsområdet har DR-producere som 

  

Kasper Lange og  Dean  Strange, og hos TV2 fx 

  

Christian Hyidgaard, indledt karrieren hos Bravad 

  

Production,  der i en årrække have sin egen 

  

uddannelses- og talentudviklingsafdeling i form af 

  

"TV-Akademiet". 
2.2.8. Formidling af kulturnyheder og Formidling af kulturnyheder og -programmer er et 

 

-programmer absolut fokusområde for Bravad  Production  med 

  

mange års erfaring sammen med kompetente og 

  

velanskrevne interne og eksterne medarbejdere 

  

som fx professor Per øhrgaard, professor Anne-

   

Marie Mai, Christian Have, kritiker og kunstnerisk 

  

leder Anne Middelboe Christensen, sognepræst og 

  

Kierkegaard-kender, tidligere leder af Søren 
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Kierkegaard Forskningscenter Pia Søltoft, 

  

skuespiller Dina Al Erhayem, Johannes Mandal, 

  

Mik  Schack,  Ole Knudsen, Morten Hesseldahl og 

  

tidligere nu afdøde Ole Lindboe, Henrik Lyding og 

  

Ole Stephensen. I mange år også med Johannes 

  

Møllehave som højtprofileret vært. Til eksempel 

  

kan nævnes programformater som "Ku lturHave", 

  

'Teaternyheder", "Teatermagasinet", 

  

"Bagtanken", "Kierkegaards Kartel", "Kultursalon", 

  

"Kulturen med Middelboe", "Mais litteraturkanon", 

  

"øhrgaard med tyskere", "Mik Schacks Public 

  

Service", "Forfatterne og Europa", "Ræk mig lige 

  

2. sektion" og "Møllehave møder", "Møllehave 

  

med venner" og "Møllehave besøger biskoppen". 
2.2.9. Debatprogrammer Debatprogrammer er også et centralt 

  

fokusomrde hos Bravad  Production  med 

  

anderledes formater - ofte uden de sædvanlige 

  

skænderier og overdreven profilering af værten - 

  

og med kompetente medarbejdere som fx 

  

Siegfried  Matlok, Christian Foldager, Poul Smidt, 

  

Mik  Schack,  Morten Messerschmidt og Dan 

  

Jørgensen. Programmer som fx "Før valget med 

  

Jørgensen og Messerschmidt", "Mik Schacks EU-

   

Service" og "Denne gang stemmer jeg". 
2.2.10. Formidling af musik Især dansk musik inden for vidt forskellige genrer 

  

er et fast og signifikant programelement hos 

  

Bravad  Production,  men også- udenlands musik 

  

indgår. Programmer som fx "DanskPop-Talent", 

  

"Live fra Studio55", "Sommersang fra 

  

Mariehaven", "Dansktoppen" og "Schlagerstar" 

  

har cementeret Bravad  Productions  betydning og 

  

kompetencer på dette område. 
2.2.11. Satire Satire har traditionelt indgået i et mindre, men 

  

tiltagende omfang i samarbejde med eksterne 

  

medarbejdere. 

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring inden for de relevante områder i 

forhold til at opfylde krav og kriterier 

Ansøger skal redegøre for den ledelsesmæssige kompetence og erfaring inden for de relevante 
omrder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Ledelsespersonernes CV vedlægges og nummereres. 

3.1. Ledelsens sammensætning, kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

 kompetence og erfaring for CV 

3.1.1. CEO,  grundlægger og Stig H. Hasner Stig Hasner har omkring 50 1.2.13.2 

 

reel ejer af Bravad 

 

års erfaring med produktion, 

  

Production  og INmotion, 

 

 drift, udvikling og ledelse af 
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danske medievirksomheder, 

  

Koncernchef for Chami 

 

som grundlægger, 

  

Holding. 

 

iværksætter og innovator. 

    

Stig Hasner var med til at 

    

bryde DR's monopol med 

    

Kana12. Omfattende 

    

uddannelses- og 

    

talentudviklingserfaring med 

    

Bravad  Production  og TV-

     

Akademiet. 

    

Grundlægger og ejer af 

    

Bravad  Production,  der i 25 aor 

    

har produceret og sendt 

    

privat public service på ty, 

    

net og podcast under navnet 

    

dk4. Afdelinger i Aalborg, 

    

Aarhus og København. 

    

Grundlægger og ejer af 

    

produktionsselskabet 

    

INmotion, der blandt andet 

    

har produceret store 

    

sportsbegivenheder for TV2 

    

og for Bravad  Production,  fx 

    

speedway, dansk basket og 

    

NBA  samt store live-koncerter 

    

med fx Lars Lilholt, Michael 

    

Falch og Hansi Hinterseer. 

 

3.1.2. Programredaktør, vært. Steen Andersen Steen Andersen har mere 1.2.13.3 

   

end 30 års erfaring som pro-

   

Kommunikationsdirektør 

 

ducent, ejer, redaktør, vært 

    

og tilrettelægger inden for 

    

ty, medier og kommunika-

     

tion. Steen Andersen har 

    

deltaget på adskillige ekspe-

     

ditioner i Arktis og er medar-

     

bejder på adskillige viden-

     

skabelige publikationer. Mar-

     

kant redaktør for og vært p 

    

"Jagtmagasinet". Chefredak-

     

tør og ejer af "Hunters  Ma-

     

gazine"  samt chefredaktør 

    

for "Jagt, vildt og våben". 

    

Foredragsholder med profil 

    

og skarpe synspunkter p 

    

jagt og vildtpleje. 

    

Næsten 25 års ansættelse p 

    

dk4. Kontakt til distributører 

    

og antenneforeninger. Me-

     

diepolitisk arbejde og kom-

   

________
 

 

munikationsdirektør.  
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3.1.3. Programredaktør. Steen W. Pedersen Steen W. Pedersen har erfa- 1.2.13.4 

   

ring med arbejde som  free-

   

Mediedirektør. 

 

lance-journalist på dagbladet 

    

Sønderjyden, freelance-tit-

     

rettelægger og vært på P3, 

    

freelance-medarbejder i DR's 

    

undervisningsafdeling samt 

    

fagkonsulent i under-

     

visningsministeriet. 

    

Steen W. Pedersen har næ-

     

sten 20 års ansættelse på 

    

dk4 med redaktionelle opga-

     

ver og ledelsesmæssigt an-

     

svar som tilrettelægger, pro-

     

gramredaktør, rektor for 

    

'TV-Akademiet" med intern 

    

uddannelse og talentudvik-

     

ling samt mediedirektør med 

    

ide- og konceptudvikling, 

    

programansvar, eksterne 

    

samarbejdsrelationer, herun-

     

der partnerskaber, mediepo-

   

________
 

 

litisk arbejde og  fundraising.  

 

4. Npglemedarbeideres komDetence og erfaring i forhold til at oDfvlde krav op 
kriterier 

Ansøger skal redegøre for den medarbejdermæssige kompetence og erfaring inden for de 
relevante områder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Nøglemedarbejdernes CV nummereres og vedlægges. 

4.1 Nøglemedarbejdernes kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

kompetence og erfaring for CV 

 

(fx den ansvarshavende 

    

redaktør, øvrige redaktører, 

    

værter m. v.)  

   

4.1.1. Programchef, producer og Stig H. Hasner 50 års erfaring som 1.2.13.2 

 

ansvarshavende redaktør 

 

producer, producent, ty-

     

direktør og programchef 

    

samt ansvarshavende 

    

redaktør - de seneste 25 år 

    

på Bravad  Production 

 

4.1.2. Redaktør og vært Steen Andersen Mere end 30 års erfaring 1.2.13.3 

 

Kommunikationsdirektør, 

 

som producent, ejer, 

  

programredaktør og vært 

 

redaktør, vært og 

    

tilrettelægger inden for ty, 

    

net-tv, podcast, medier og 

    

kommunikation. 
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4.1.3. Redaktør Steen W. Pedersen Mere end 35 års erfaring 1.2.13.4 

 

Mediedirektør 

 

med undervisning, 

    

tilrettelæggelse og 

    

formidling inden for 

    

forskellige medier. Næsten 

    

20 år hos Bravad 

    

Production  som 

    

tilrettelægger, redaktør, 

    

rektor for TV-Akademiet og 

    

mediedirektør. 

 

# #: Bravad  Production  har  pa  ledelsesplan med Stig H. Hasner en helt central leder og 
medarbejder med omfattende og dybdegående erfaringer med forskellige former for 
radioproduktion, tv-produktion og -ledelse. På medarbejderplan råder Bravad  Production  over 
nogle af landets mest rutinerede radioværter og programmedarbejdere med mange års erfaring 
fra DR, herunder Georg Julin, Mik  Schack  og Jørn Hjorting. Stationen har i øvrigt kontakt til og 
samarbejde med en lang række freelance-medarbejdere med omfattende radioerfaring. 

5. Orqanisationens struktur oa kapacitet i forhold til at ofvlde krav oa kriterier 

Ansøger skal vedlægge et organisationsdiagram med beskrivelse af nødvendig 
kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte nøgleroller samt en opgørelse af nødvendig 
ressourcevolumen i de enkelte dele af organisationen. I det omfang ansøger baserer sin 
virksomhed på andre enheders formåen, skal disse indgå i beskrivelsen og identificeres som 
eksterne. 

Organisationsdiagram og beskrivelse vedlægges som bilag. 

5. Organisationsdiagram og beskrivelse Bilagsnummer: 1.2.113.5 
(vedlægges som bilag) 

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 

Dato: 

Underskrift, tegningsberettigede 

1 
I - 

Stig H. Hasner 
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Bilag 1.23.1 

Støtteerklæring - (underbilag til bilag 1.2) September 2019 

Undertegnede 

Bravad  Production  ApS 
CVR-nr. 25349938 
Rådmandsgade 55 
2200 København N 

som er et 100 % ejet datterselskab af Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, og således 
et 100 % forbundet søsterselskab til dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, 

erklærer herved, at dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, der ansøger om deltagelse i Ra-
dio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i 
form af en digital radiokanal med tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 
2019, kan basere sig fuldt ud på ovenstående virksomheds formåen og ressourcer, jf. be-
kendtgørelsens § 25, i overensstemmelse med den i bilag 1.2 anførte dokumentation, samt 
hvad der måtte stå i naturlig forlængelse heraf. 

Ovenstående selskab påtager sig således at stille sine ressourcer fuldt ud til rådighed for 
dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908 i hele tilladelsesperioden. 

/ 17 
Dto 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 Indlavej i T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Mvokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@holst-law.com CVR nr. 35680470 



 

 

 

Bilag 1.2.B.2 (identisk med bilag 1.2.C.2) 

 

 

 

 

 

 

CV – Stig Holbøll Hasner September 2019 

 

Stilling  

 

• Direktør i og grundlægger af Bravad Production ApS og INmotion ApS samt kon-

cernchef i Chami Holding ApS (dk4-koncernen). 

 

Erfaring – nedslagspunkter  

 

• Uddannet producer, filmfotograf og lydtekniker. 

 

• 1980 Selvstændig med eget produktionsfirma.  

 

I alt næsten 50 års erfaring med produktion, drift, udvikling og ledelse af danske 

medievirksomheder. 

Produktion af OBS-programmer, overspilning af spillefilm til VHS. 

 

Grundlægger, iværksætter og innovator, herunder af Kanal2, Bravad Production 

ApS og INmotion ApS.  

 

Omfattende uddannelses- og talentudviklingserfaring og -ansvar især med Bravad 

Production ApS, INmotion ApS og TV-Akademiet. 

 

Medgrundlægger af og chef for Kanal2. TV-pioner med landets første direkte ny-

hedsmagasin ”Direkte” og ”God aften”, der var et lokalt nyhedsmagasin. 

 

• 1993 Får som den første sendetilladelse efter den ny lovgivning om kabel-tv.  

 

• 1994 Stifter og ejer af Bravad Production ApS med udsendelse under navnet dk4. 

Bravad Production ApS har i over 25 år produceret og sendt privat public service 

på tv, net, podcast under navnet dk4. 

 

dk4 sender landets første direkte transmissioner fra Folketingssalen, dækker samt-

lige folketingspartiers landsmøder. 
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Konceptudvikler af en lang række formater, fx senest DanskPOP-Talent. 

 

• Grundlægger, ejer af samt CEO for produktionsselskabet INmotion ApS, der pro-

ducerer indhold primært til Bravad Production ApS, men også til andre medievirk-

somheder. 

 

• 2015 Nomineret til modtagelse af Publicistprisen. 

 

• 2017 Tildeles det tyske ridderkors ”Bundesverdienstkreuz am Bande” for sin publi-

cistiske indsats på det dansk-tyske område. 



 

 

 

Bilag 1.2.B.3 

 

 

 

 

 

 

CV – Steen Andersen September 2019 

 

Stilling  

 

• Kommunikationsdirektør i Bravad Production ApS.  

• Programredaktør og tv-vært. 

 

Erfaring – nedslagspunkter  

 

• Næsten 30 års erfaring som producent, ejer, redaktør, vært og tilrettelægger in-

den for tv, medier og kommunikation.  

 

• Deltager på adskillige ekspeditioner i Arktis og medarbejder på ni videnskabelige 

publikationer.  

 

• 1986 Vært og redaktør på Kanal2. Arbejdede herudover med programudvikling, 

herunder udvikling af landets første direkte nyhedsmagasin, ”Direkte”, der blev 

forløberen til fx ”God aften Danmark” og ”Godaften” – et lokalt nyhedsmagasin. 

 

• 1990 Eget produktionsfirma. 

 

• 2000 Chefredaktør og ejer af ”Hunters Magazine”  

 

• 2002 Programredaktør, vært og kommunikationschef hos Bravad Production ApS. 

 

Redaktør for og vært på ”Jagtmagasinet” og ”Natura est”. 

 

I 2015 sælges ”Jagtmagasinet” til visning på foreløbig fire europæiske tv-stationer. 

 

Kontakt til distributører og antenneforeninger.  

 

Mediepolitisk arbejde og kommunikationsdirektør. 

 

• 2018 Chefredaktør for ”Jagt, vildt og våben”.  
 

• Foredragsholder med profil og skarpe synspunkter på jagt og vildtpleje. 

 

 



 

 

 

Bilag 1.2.B.4 

 

 

 

 

 

 

CV – Steen W. Pedersen September 2019 

 

Stilling  

 

• Mediedirektør i Bravad Production ApS.  

• Programredaktør. 

 

Erfaring – nedslagspunkter  

 

• 1968 – 1971: Freelance-journalist på dagbladet Sønderjyden, Tønder. 

 

• 1972: Københavns Universitet og freelance-kultur- og undervisningsskribent 

 

• 1979: Uddannet lærer. Københavns Dag- og Aftenseminarium.  

 

• Fra 1984: Næsten 35 års erfaring med undervisning og produktion af kulturindhold 

til radio, tv og print. 

 

• 1986 – 1990: Freelance-tilrettelægger og vært på P3. 

 

• 1988 – 1990: Freelance-medarbejder i DR’s undervisningsafdeling.  

 

• 1999 – 2001: Bravad Production ApS, programredaktør 

 

• 2001 – 2003: Fagkonsulent i undervisningsministeriet.  

 

• 2003 – 2006: Rektor for Bravad Productions og INmotions TV-Akademi med intern 

uddannelse og talentudvikling, redaktør.  

 

• 2006 -: Mediedirektør i Bravad Production ApS med idé- og konceptudvikling, pro-

gramansvar, eksterne samarbejdsrelationer herunder partnerskaber, mediepolitisk 

arbejde og fundraising. 

 

• Næsten 20 års ansættelse i dk4-regi med redaktionelle opgaver og ledelsesmæs-

sigt ansvar som tilrettelægger og programredaktør, rektor for TV-Akademiet og 

mediedirektør. 

 



 

 

 

Bilag 1.2.B.5 

 

 

 

 

 

 

Organisationsdiagram og -beskrivelse September 2019 

 

Bravad Production ApS 

 

Bravad Production ApS, CVR-nr. 25349938, (i det følgende "Selskabet") har afgivet støtte-

erklæring om at stille sine ressourcer til rådighed for dk4 – Radio ApS, jf. bilag 1.2.B.1. 

 

Selskabet har i 25 år produceret medieindhold, der først og fremmest er sendt og fortsat 

sendes på TV via stationen dk4, landsdækkende døgnet rundt og med ca. 800.000 ugent-

lige seere. Selskabet er etableret og ledes af direktør Stig H. Hasner, der også forinden 

etableringen af Selskabet har arbejdet indgående med tv-mediet og medieproduktion i 

øvrigt. 

 

Ud over den omfattende tv-produktion leverer Selskabet også materiale til andre medie-

platforme, herunder eksempelvis internet-sites og podcasts. Produktionen tager sit ud-

gangspunkt i Selskabets veletablerede faciliteter, der blandt andet omfatter studie- og 

produktionsfaciliteter samt redaktioner i Aarhus, Aalborg og København. Hertil kommer et 

veletableret og -udbygget netværk af eksterne samarbejdspartnere og leverandører på 

både nationalt og internationalt plan. 

 

Selskabet beskæftiger for tiden ca. 20 medarbejdere, hvoraf størstedelen besidder redak-

tionelle og journalistiske kompetencer, mens de resterende hovedsageligt er beskæftiget 

med markedsføring, økonomi, administration og ledelse. Flere af medarbejderne har en 

mangeårig tilknytning til Selskabet. 

 

Som beskrevet i Redegørelse for ejerforhold (bilag 1.A) er Selskabet et 100 % ejet datter-

selskab til Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, hvorfor Selskabet er et søsterselskab til 

dk4 – Radio ApS, se nedenfor figur 1. 

 

Senest offentliggjort årsrapport for Bravad Production ApS vedlægges som appendiks 

1.2.B.5.I. 
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Figur 1 

 



JH REVISION 

G(I)DKEND1 R[\'ISIONS1ARTNERSELSKAI 

DANSKE 
REVISORER 

ISK* 

Bravad Production  ApS 

Rådmandsgade 55 

2200 København N 

CVR-nr. 25 34 99 38 

Årsrapport for 2017/18 

(18. regnskabsår) 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt 

på selskabets ordinære generalforsam-

ling den 13. december 2018 

Stig HolbØll Hasner 

dirigent 

SIRUERGADE 12, 1. TH., 230 1AAST RUL' INFOtJH -REVISR)NDK TELEFON 43 99 92 92 
CVR  NR.  55 39 97 19 WWWJH R[VISION.DK TELEFAX 43 99 97 80 

Appendiks 1.2.B.5.I



Bravad Production  ApS 

Indholdsfortegnelse 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 

Ledelsesberetning 

Årsregnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018 

Balance pr. 30. september 2018 

Noter til årsrapporten 

Side 

6 

7 

12 

13 

15 



Bravad Production  ApS 

Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret I. oktober 2017 

- 30. september 2018 for Bravad  Production  ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-

året I. oktober 2017 - 30. september 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-

retningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 13. december 2018 

Direktion 

Stig HolbØll Hasner 

direktør 



Bravad Production  ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejeren i Bravad  Production  ApS 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Bravad  Production  ApS for regnskabsåret I. oktober 2017 - 

30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret I. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 

(JESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores Øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende  fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbej-

de årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 

har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 

at gøre dette. 
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Den uathængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj  grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj  grad af sikkerhed er et højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres  i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres  i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører  revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere  end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn  og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-

melige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet el-

ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-

klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere 

kan fortsætte driften. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den Øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-

formation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte  arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-

se med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 

ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Taastrup, den 13. december 2018 

JH Revision 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 55 39 97 19 

Frederik Bille 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne33208 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet Bravad  Production  ApS 

Rådmandsgade 55 

Direktion 

2200 København N 

CVR-nr.: 25 34 99 38 

Regnskabsperiode: I. oktober 2017 - 30. september 2018 

Stiftet: 5. marts 2000 

Regnskabsår: 18. regnskabsår 

Hjemsted: København 

Stig HolbØll Hasner, direktør 

Revision JH Revision 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Struergade 12, 1. th. 

2630 Taastrup 
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Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er TV og film virksomhed, herunder produktion, handel og konceptudvikling. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabets resultatopgørelse  for 2017/18 udviser et underskud på kr. 1.085.060, og selskabets 

balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på kr. 1.829.026. 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-

virke selskabets finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Bravad  Production  ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgØrelsen  indregnes ligeledes alle om-

kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde 

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil 

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første  indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 

mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som  be-  eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste 

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ik-

ke er oplyst. 

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af produktionsomkostninger 

og andre eksterne omkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Nettoomsætning 

Indtægter ved salg af tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle for-

mer for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger indeholder direkte omkostninger, der er anvendt for at opnå årets netto-

omsætning. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomheder-

nes aktiviteter, herunder fremlejeindtægter og fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-

tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lØn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-

kostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-

ket modtagne godtgØrelser fra offentlige myndigheder. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og ureali-

serede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 

realkreditlån samt tillæg og godtgØrelse  under acontoskatteordningen mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Skat af årets resultat 

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning. 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-

tatopgørelsen med den de!, der kan henføres  til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den 

de!, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 

afskrives ikke på grunde. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-

tider og restværdier: 

Brugstid Restværdi 

Bygninger 50 år 850.000 kr. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år 0 kr. 

Indretning af !ejede lokaler 3 år 0 b. 

Aktiver med en kostpris på under b. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under an-

dre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Leasingkontrakter 

Alle leasingkontrakter er operationel  !easing.  Ydelser i forbindelse med operationel leasing og 

Øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede 

forpligtelse vedrørende  operationelle  !easing-  og lejeaftaler oplyses under eventua!poster mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objek-

tiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. 

Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, 

foretages nedskrivning på individuelt niveau. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 

vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 

Værdipapirer 

Værdipapirer der består af ikke-børsnoterede  værdipapirer måles til kostpris. 

Egenkapital 

Udbytte 

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en for-

pligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 

for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-

skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 

af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-

diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Gæidsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, 

så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låne-

perioden. 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandØrer, tilknyttede virksomheder samt an-

den gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne 

betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 
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Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

Overført resultat 

13.752.859 16.099 

I 

-040.1/0 11.343 

-553.377 -748 

-1.199.553 797 

0 1 

2 -183.389 -198 

-1.382.942 600 

297.882 -125 

-1.085.060 475 

-1.085.060 475 

-1.085.060 475 

Bruttofortjeneste 

Personaleomkostninger 

Resultat før af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 

Årets resultat 
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4.387.594 4.760 
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Balance pr. 30. september 2018 

Aktiver 

Grunde og bygninger 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Indretning af lejede lokaler 

Materielle anlægsaktiver 

Andre tilgodehavender 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver i alt 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Andre tilgodehavender 

Udskudt skatteaktiv 

Periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender 

Værdipapirer 

Værdipapirer 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

Aktiver i alt 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. (.kr. 

2.108.428 2.138 
AC 'f4 

3 2.323.181 2.810 

1.101.110 1.117 

250.000 250 

250.000 250 

 

1.337.790 2.902 

  

7.335.700 9.083 

1U./z,,.,y1 I_3.U1IJ 
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Balance pr. 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. 1kr. 

Passiver 

Virksomhedskapital 220.001 220 

OverfØrt resultat 1.609.025 2.694 

Egenkapital 4 1.829.026 2.914 

 

Gæld til realkreditinstitutter 1.658.373 1.724 

Langfristede gældsforpligtelser 5 1.658.373 1.724 

 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 5 62.857 66 

Kreditinstitutter 68.827 33 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.643.929 662 

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.650.055 4.655 

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 8 

Anden gæld 1.806.825 2.901 

Periodeafgrænsningsposter 40.099 47 

Kortfristede gældsforpligtelser 7.272.592 8.372 

 

Gældsforpligtelser i alt 8.930.965 10.096 

 

Passiver i alt 10.759.991 13.010 

Leje- og leasingforpligtelser 6 

Eventualposter mv. 7 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 
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Noter 

2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

i Personaleomkostninger 

Lønninger 13.943.670 14.107 

Pensioner 222.800 200 

Andre omkostninger til social sikring 232.565 247 

 

14.399.035 14.554 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 34 36 

2 Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder 162.980 166 

Andre finansielle omkostninger 20.409 32 

183.389 198 
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Noter 

3 Materielle anlægsaktiver 

  

Andre anlæg, 

  

Grunde og driftsmateriel Indretning af 

 

bygninger og inventar lejede lokaler 

   

Kostpris I. oktober 2017 2.309.800 3.556.412 1.126.699 

Tilgang i årets løb 0 28.540 73.600 

Afgang iårets løb 0 -1.908.815 -852.632 

Kostpris 30. september 2018 2.309.800 1.676.137 347.667 

Af- og nedskrivninger I. oktober 2017 172.176 3.080.075 930.949 

Årets afskrivninger 29.196 420.279 103.901 

Tilbageførte ned- og afskrivninger på 

   

afhændede aktiver 0 -1.873.521 -852.632 

Af- og nedskrivninger 30. september 2018 201.372 1.626.833 182.218 

 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 

   

2018 2.108.428 49.304 165.449 

4 Egenkapital 

 

Virksomheds- Overført 

  

kapital resultat I alt 

Egenkapital I. oktober 2017 220.001 2.694.085 2.914.086 

Årets resultat 0 -1.085.060 -1.085.060 

Egenkapital 30. september 2018 220.001 1.609.025 1.829.026 
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Noter 

5 Langfristede gældsforpligtelser 

Gæld Gæld 

  

I. oktober 30. september Afdrag Restgæld 

2017 2018 næste år efter  5år 

Gæld til realkreditinstitutter 1.789.526 1.721.230 62.857 1.392.224 

1.789.526 1.721.230 62.857 1.392.224 

6 Leje- og leasingforpligtelser 

Samlede fremtidige leasingydelser: 

Inden for et år 

Mellem 1 og 5 år 

2017/2018 2016/2017 
kr. (kr. 

2.307.548 4.154.001 

586.858 399.602 

2.894.406 4.553.603 

7 Eventualposter mv. 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Chami Holding ApS (Administrationsselskab) 

og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for 

kildeskat på udbytter, renter og royalties. 

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.721, er der givet pant i grunde og bygnin-

ger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2018 udgør  t.kr. 2.108. 

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant på i alt t.kr. 5.000 i nuværende og fremti-

 

dige erhvervelser af debitorer, lagre, driftsmidler, domænenavne og øvrige rettigheder efter 
reglerne om virksomhedspant (flydende pant). 

Selskabet har udstedt ejerpantebrev for i alt t.kr. 35 i ovenstående grunde og bygninger til 
sikkerhed for gæld til ejerforening. 
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MINISTERIET 

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN 

Bilag 1.2: Plan for driften 

b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer 

Ansøger skal redegøre for ansøgers ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og 
kompetencer til gennemførelse af driftsplanen gennem hele tilladelsesperioden, herunder 
opfyldelse af minimumskravene samt programplaner m.v. (skønhedskriterier se bilag 1.4). 

I det omfang ansøger baserer ressourcer og kompetencer på andre enheders formen, skal 
disse identificeres entydigt i nedenstående skemaer ved at tilføje angivelsen "eksternt bidrag". 

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der 
henvises til de relevante bilag. 

1. Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed 

Ved "erfaring" forsts praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det 
pgældende marked. 

For at dokumentere erfaring skal ansøger fremlægge eksempler på konkrete erfaringer med 
drift af radiovirksomhed. 

Der anvendes ét skema for hver reference. 

1.1. Erfaring med radiovirksomhed 

1.1.1. Virksomhedens navn 

  

(den referencevirksomhed, hvor erfaringen er 

  

opbygget) INmotion ApS 
1.1.2. Virksomhedens CVR-nr. 30594568 
1.1.3. Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har Fra 20.05.2007 til dags dato. 

 

været involveret i virksomheden 

   

INmotion ApS har som 

  

produktionsselskab med 

  

produktions-, studie-, lyd- og 

  

redigeringsfacil iteter i København og 

  

Aarhus, samt OB-vogn og ENG-

   

produktionsudstyr, fra selskabets 

  

start og til nu leveret den tekniske 

  

del af produktionen af Bravad 

  

Production  ApS' indhold, der 

  

distribueres under navnene dk4, 

  

dk4.dk, dk4.TV, dk4podcast. 

  

INmotion er grundlagt af direktør 

  

Stig H. Hasner, der ultimativt er 100 

  

% ejer af selskabet. 

  

Støtteerklæring fra INmotion ApS 

  

vedlægges som bilag 1.2.C.1. 



1.1.4. 

1.1.5. 

Beskrivelse af virksomhedens samlede 
markedsområde 
(herunder den geografiske udstrækning) 

INmotion har hele Danmark og 
Europa som markedsområde og er 
som teknisk leverandør til Bravad 
Production  landsdækkende. 
INmotion producerer i hele Danmark 
samt i nabolandene og andre lande, 
især europæiske, med 
udgangspunkt i studier og 
produktions- og redigeringsfaciliteter 
i Aarhus og København og med OB-
vogn og mobile produktionshold. 
INmotion beskæftiger for tiden 19 
medarbejdere, som alle besidder 
forskellige tekniske og 
produktionsmæssige kompetencer 
inden for ty- og radioproduktion som 
fx fotograf, lydtekniker, 
redigeringstekniker, producer, 
prod ucerassistent, regissør og 
teknisk koordinator. 

Beskrivelse af virksomhedens markedsområde i 

Virksomheden er karakteriseret ved 
meget stor fleksibilitet, kreativitet og 
produktionseffektivitet samt 
tværfaglige og flermediale 
kompetencer. Virksomheden er 
præget af og har mulighed og behov 
for konstant idéudvikling og 
afprøvning af nye produktionsformer 
og samarbejdsmuligheder. Gennem 
alle grene har INmotion produceret i 
tæt samarbejde med Bravad 
Production  og andre partnere og har 
også fungeret som velanskrevet 
uddannelsessted for et stort antal 
produktionsmedarbejdere, der 

forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske senere er blevet ansat i andre 
fagområder positioner i medieverdenen. 

1.1.6. Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden i 
forhold til: 

1.1.6.1. De produktionstekniske opgaver 
udføres af 19 personer, der 
producerer størstedelen af indholdet 
til Bravad  Production  og hermed til 
dk4, dk4.TV, dk4.dk og dk4podcast. 
De produktionsmæssige 
kompetencer omfatter alle områder 
af tv-produktion, og INmotion er helt 
og fuldt dækket ind med 
kompetente medarbejdere til de 
største og mindste produktioner og 

redaktionelle opgaver projekter. 
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Alle medarbejdere er højt 

  

kvalificerede med hensyn til studie-

   

og  on location-produktion samt 

  

redigering og øvrig postproduktion 

  

inden for alle genrer. 
1.1.6.2. 

 

Med en årsomsætning på omkring 

  

50 millioner kr. hos Bravad 

  

Production  som grundlag for 

  

INmotions produktion af 

  

størstedelen af indholdet til Bravad 

  

Productions  forskellige platforme er 

  

de økonomiske kompetencer i 

  

administrationen af afgørende 

  

betydning for, at INmotion og 

  

Bravad  Production  har kunnet 

  

eksistere og fortsat eksisterer, lige 

  

som økonomistyring og 

  

omkostningsbevidsthed hos alle 

  

medarbejdere er indarbejdet som en 

  

påkrævet kvalifikation på linje med 

  

kreativitet og effektivitet. 

  

De centrale administrative og 

  

økonomiske medarbejdere har været 

  

ansat i virksomheden i en lang 

  

årrække og har opbygget stor 

  

indsigt i og erfaring med alle former 

  

for økonomiske opgaver med 

 

økonomiske opgaver relation til medievirksomheden. 
1.1.6.3. 

 

INmotion varetager størstedelen af 

  

dk4-koncernens tekniske opgaver 

  

ved brug af interne 

  

produktionsmedarbejdere. 

  

IN motions struktur og størrelse 

  

muliggør ekstrem fleksibilitet med 

  

hensyn til tekniske opgaver og 

  

teknologisk udvikling, herunder 

  

opgradering af produktionsapparat 

 

tekniske opgaver og -former. 
1.1.6.4. 

 

I det danske marked har INmotion 

  

formået at etablere sig og at 

  

udbygge sin position som 

  

respekteret producent af klassisk 

  

public service, især inden for dansk 

  

kultur, politik, natur og 

  

underholdning og i mange tilfælde 

  

på områder, der ikke eller kun i 

  

ringe omfang dækkes dybdegående 

  

af andre radio- og tv-medier, 

  

specielt inden for kultur, politik, 

  

natur og underholdning med yderst 

 

det danske marked fagligt funderede værter og med tid 



til fordybelse. INmotion producerer 
indholdet for Bravad  Production. 

1.1.6.5. INmotion producerer over hele 
Europa især til en lang række 
populære rejse- og 
kulturprogrammer og også politiske 
programmer. I denne sammenhæng 
har virksomheden oparbejdet solide 
samarbejdsrelationer. En del 
danskere i udlandet følger det 
indhold, INmotion producerer for 
Bravad  Production  på nettet som 

det udenlandske marked net-tv og podcast. 

2. Ansøciers dokumentation for kompetencer i relation til den Dlanlaute 

rociramvirksomhed 

Ansøger skal redegøre for og fremlægge dokumentation i relation til den planlagte 
programvirksomhed, herunder specifik kompetence inden for de enkelte programtyper, dvs. 
minimumskravene og afgivne tilsagn om programplaner i henhold til skønhedskriterier jf. bilag 
1.4. 

2.1. Dokumentation for kompetencer i relation til minimumskravene 
(der henvises til minimumskravene i kapitel 2 og 3 samt §§ 8 og 14) 

2.1.1. 65 minutters nyhedsudsendelser pr. N/A. 

 

døgn (timenyheder i tidsrummet 6-

    

24)  
2.1.2. 70 minutters kulturnyheder pr. uge INmotion har produceret Bravad  Productions 

  

indhold på dk4 inden for kulturstof som absolut 

  

fokusomrde og har produceret kultur- og 

  

teaternyheder i en lang række 

  

magasinprogrammer, men også som decideret 

  

nyhedsprogrammer. INmotion har meget 

  

kompetente og erfarne medarbejdere internt, 

  

men ogs faste, yderst velanskrevne eksterne 

  

samarbejdspartnere på dette område. 
2.1.3. 20 timers øvrige kulturprogrammer INmotions medarbejdere og faste eksterne 

 

pr. uge samarbejdspartnere producerer en lang række 

  

vidt forskellige kulturprogrammer for Bravad 

  

Production,  der dækker kulturområdet bredt, 

  

især også kulturrejseprogrammer, 

  

kulturorienterede samfundsprogrammer, mad-

  

________
 og kulturprogrammer, kunst, teater og musik. 

2.1.4. Aktualitetsprog rammer INmotion producerer Bravad  Productions 

  

aktualitetsprogrammer, fx programmer med 

  

Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft og 

  

Charlotte Flindt Pedersen samt  Siegfried  Matlok, 

  

Kaare R. Skou, Morten Messerschmidt og Dan 

  

Jørgensen. 

4 



2.1.5. Debatprogrammer INmotion producerer for Bravad  Productions  en 

  

lang række forskellige debatprogrammer i 

  

mange formater inden for kultur, politik og 

  

samfund, men også ide- og værdibaserede 

  

programmer. Fx programmer med Mik  Schack, 

  

Kaare R. Skou,  Siegfried  Matlok, Christian 

  

Foldager og i perioder Dan Jørgensen og Morten 

  

Messersch midt. 
2.1.6. Udsendelse i reportage-  eller Også Bravad  Productions  programmer i 

 

montageform reportage- og montageform er produceret af 

  

INmotion. 
2.1.7. Satire INmotion har i begrænset omfang specifikt 

  

produceret satireindhold. 
2.1.8. Sportsnyheder INmotion har mange års erfaring med 

  

produktion af sportsudsendelser og 

  

sportsnyheder især vedrørende basket og 

  

speedway, hvor selskabet i en årrække var 

  

meget aktivt. 
2.1.9. Bred musikprofil INmotion producerer som en af de eneste i 

  

landet livekoncerter inden for forskellige 

  

musikgenrer, herunder rytmisk musik, jazz, 

  

underholdning og klassisk, men også dansktop 

  

med yderst kompetente og erfarne 

  

produktionsfolk sammen med Bravad 

  

Productions  værter og tilrettelæggere. INmotion 

  

har flere gange produceret Bravad  Productions 

  

landsdækkende DanskPop-Talent-konkurrence 

  

og har omfattende erfaring med produktion af 

  

musik på tværs af genrer, hvad enten der er 

  

tale om studieproduktioner med eller uden 

  

publikum eller større koncertproduktioner foran 

  

publikum. 
2.1.10. Max 20  pct.  musik kl. 06-18 Erfaringer gennem mange år med produktion af 

  

dansk og udenlandsk musik via egne og faste 

  

eksterne medarbejdere. 
2.1.11. Max 65  pct.  musik kl. 18-24 Se ovenfor. 

2.1.12. Max 55  pct.  musik kl. 00-06 Se ovenfor. 

2.1.13. Musik i relation til værtsbrne Se ovenfor. 

 

programmer _______________________________________ 
2.1.14. 90 timers nyproduktion pr. uge Mange års erfaring med effektiv og tværfaglig 

  

produktion af nyt stof og af programformater, 

  

der kontinuerligt sikrer en omfattende 

  

nyproduktion til særligt Bravad  Production. 
2.1.15. Selvstændig nyheds-  og Omfattende erfaring med aktualitets- og 

 

aktualitetsredaktion nyhedsproduktion. 

 

(med krav om saglighed, upartiskhed, 

   

alsidighed m. v.)  
2.1.16. Afsættelse af mindst 10  pct.  af Mange års erfaring med produktion for Bravad 

 

programbudgettet til programmer, Production,  men også for andre 

 

der tilvejebringes ved entreprise og indholdsdistributører. 

 

indkøb fra eksterne producenter 

   

(ikke indregnet nyhedsprogrammer)  



2.1.17. Distribution og tilgængeliggørelse af Mange års erfaring med tilgængeliggørelse af 
indhold indhold på forskellige platforme som flow-tv, 
(via  DAB) internet, VOD, SVOD og podcast samt net-radio 

- hovedsageligt for Bravad  Production. 

2.2. Dokumentation for kompetencer i relation til ansøgers tilsagn om 

programmer mv. (skønhedskriterier) 
(Der henvises til skønhedskriterierne i bekendtgørelsens § 22. Ansøger skal redegøre for kompetencer i 
overensstemmelse med de tilsagn, ansøger afgiver jf. bilag 1.4) 

2.2.1. Nyheds- og aktualitetsredaktion Omfattende erfaring med aktua(itetsproduktion og 

  

produktion af kulturnyheder. 
2.2.2. Programmer med værter med INmotion producerer Bravad  Productions  indhold 

 

holdninger/værdier med interne og faste eksterne medarbejdere med 

  

tydelige holdninger og værdier og med mange års 

  

radioerfaring. Mik  Schack  er et fremtrædende 

  

eksempel på en markant kulturvært, men også 

  

biskopperne Tine Lindhardt og Marianne 

  

Christiansen er gode eksempler, ligesom 

  

stationen var nyskabende med landets første 

  

seriøse, men også stærkt holdningsbårne magasin 

  

om jagt med værten Steen Andersen. På 

  

arkæologi- og kulturarvsområdet har Frantz 

  

Howitz været en markant vært, lige som nu 

  

afdøde Henrik Lyding og Ole Lindboe i en årrække 

  

var det på henholdsvis teater- og kunstområdet. 

  

Et af de nyeste eksempler er de markante og 

  

stærkt profilerede værter Morten Messerschmidt 

  

og Dan Jørgensen samt Uffe Ellemann-Jensen og 

  

Mogens Lykketoft i programserien "Uffe og 

  

Mogens om verden". Andre programserier som 

  

"Jagtmagasinet", "Søstrene Bisp - samtaler om 

  

alt mellem himmel og jord", "Søstrene Bisp på 

  

jagt efter Gud", "Søstrene Bisp slår teser op", 

  

"Søstrene Bisp på Borgen", "Mik Schacks EU-

   

Service", "Mik Schacks Public Service", "Før valget 

  

med Jørgensen og Messerschmidt", "Arkæologien 

  

rundt" og "Denne gang stemmer jeg". 

  

INmotion har produceret alt dette indhold for 

  

Bravad  Production. 
2.2.3. Nyhedsprogrammer udover Centrale medarbejdere hos INmotion har erfaring 

 

minimumskravet med nyhedsproduktion. 

2.2.4. Programudvikling INmotion er involveret i og producerer resultatet 

  

af Bravad  Productions  konstante programudvikling 

  

og afprøver i denne sammenhæng nye 

  

produktionsmåder og -udstyr. 
2.2.5. Interaktion med lyttere INmotion er involveret i Bravad  Productions 

  

konstante udvikling af interaktion med lyttere og 

on 



  

seere, senest med programrækken "Spørg 

  

direkte", der giver seere og lyttere direkte adgang 

  

via SoMe til at stille spørgsmål til programmets 

  

hovedperson. 
2.2.6. Distribution og tilrdighedsstillelse Er under konstant udvikling som en integreret del 

  

af INmotions produktionsproces. INmotion 

  

streamede indhold til forskellige platforme, s 

  

snart det var teknisk muligt. INmotion har 

  

endvidere arbejdet med podcast i flere år og 

  

reagerer hurtigt på nye produktions- og 

  

distributionsmuligheder. 
2.2.7. Talentudvikling Omfattende erfaring, idet INmotion i samarbejde 

  

med Bravad  Production  er og har været 

  

uddannelses- og talentudvekslingssted for masser 

  

af unge, der hurtigt får mulighed for at udvikle og 

  

realisere ideer og færdigheder til nye programmer 

  

og produktionsmåder, der senere produceres af 

  

INmotion. På produktionsområdet har DR-

   

producere som Kasper Lange og  Dean  Strange og 

  

på TV2 fx Christian Hyldgaard indledt karrieren 

  

hos INmotion med leverancer til Bravad 

  

Production.  Men også helt unge mennesker har 

  

inden for klipning, lyd, redigering og produktion 

  

udviklet talentet hos INmotion. 
2.2.8. Formidling af kulturnyheder og Formidling af kulturnyheder og -programmer er et 

 

-programmer absolut fokusomrde for INmotion med mange års 

  

erfaring sammen med kompetente og 

  

velanskrevne interne og eksterne medarbejdere. 

  

Har fx produceret Bravad  Productions  indhold 

  

med professor Per øhrgaard, professor Anne-

   

Marie Mai, Christian Have, journalist, kritiker og 

  

kunstnerisk leder Anne Middelboe Christensen, 

  

sognepræst og Kierkegaard-kender Pia Søltoft, 

  

skuespiller Dina Al Erhayem, Johannes Mandal, 

  

Mik  Schack,  Ole Knudsen, Morten Hesseldahl og 

  

tidligere nu afdøde Ole Lindboe, Henrik Lyding og 

  

Ole Stephensen. Aktuelle programformater som fx 

  

"Ku Itu rHave", 'Teaternyheder", "Bagtanken", 

  

"Kierkegaards Kartel", "Kultursalon", "Kulturen 

  

med Middelboe", "Mais litteraturkanon", 

  

"øhrgaard med tyskere", "Mik Schacks Public 

  

Service", "Forfatterne og Europa" og tidligere 

  

"Kunst i øjet" og "Passion for kunst" er alle 

  

produceret af INmotion. 
2.2.9. Debatprogrammer Også på dette område producerer INmotion 

  

Bravad  Productions  formater med fx  Siegfried 

  

Matlok, Christian Foldager, Poul Smidt, Mik 

  

Schack,  Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen. 

  

Programmer som fx "Før valget med Jørgensen og 

  

Messerschm idt", "Mik Schacks EU-Service" og 

  

"Denne gang stemmer jeg" er produceret af 

  

INmotion. 



2.2.10. Formidling af musik Især dansk musik inden for vidt forskellige genrer 

  

er et fast og signifikant produktionsindhold hos 

  

INmotion, men også Bravad  Productions 

  

programmer som fx "DanskPop-Talent", "Live fra 

  

Studio55", "Sommersang fra Mariehaven", 

  

"Dansktoppen" og "Schlagerstar" er gode 

  

eksempler paa  INmotions produktionelle 

  

spændvidde, hvad angr musikproduktion til 

  

videreformidling. 
2.2.11. Satire Satire har specifik alene indgået i et mindre 

  

omfang i INmotions produktionssamarbejde med 

  

Bravad  Production. 

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring inden for de relevante områder i 

forhold til at opfylde krav og kriterier 

Ansøger skal redegøre for den ledelsesmæssige kompetence og erfaring inden for de relevante 
omrder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Ledelsespersonernes CV vedlægges og nummereres. 

3.1. Ledelsens sammensætning, kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

kompetence og erfaring for CV 

3.1.1. CEO  for og reel ejer af Stig H. Hasner Stig Hasner har omkring 50 1.2.C.2 

 

INmotion og Bravad 

 

ars erfaring med produktion, 

  

Production,  koncernchef 

 

drift, udvikling og ledelse af 

  

for Chami Holding. 

 

danske medievirksomheder 

    

som grundlægger, 

    

iværksætter og innovator. 

    

Stig Hasner var med til at 

    

bryde DR's monopol med 

    

Kana12. Omfattende 

    

uddannelses- og 

    

talentudviklingserfaring med 

    

Bravad  Production  og TV-

     

Akademiet. 

    

Grundlægger og ejer af 

    

Bravad  Production,  der i 25 r 

    

har produceret og sendt 

    

privat public service på ty, 

    

net og podcast under navnet 

    

dk4. Afdelinger i Aalborg, 

    

Aarhus og København. 

    

Grundlægger og ejer af 

    

produktionsselskabet 

    

INmotion, der blandt andet 

    

har produceret store 

 



   

sportsbegivenheder for TV2 

    

og for Bravad  Production,  fx 

    

speedway, dansk basket og 

    

NBA  samt store live-koncerter 

    

med fx Lars Lilholt, Michael 

    

Falch og Hansi Hinterseer. 

 

4. Nøglemedarbeideres kompetence og erfaring i forhold til at ofvlde krav og 
kriterier 

Ansøger skal redegøre for den medarbejdermæssige kompetence og erfaring inden for de 
relevante områder i forhold til at opfylde krav og kriterier. 

Nøglemedarbejdernes CV nummereres og vedlægges. 

4.1 Nøglemedarbejdernes kompetencer og erfaring 

 

Funktion i relation til Navn Resumé over relevant Bilagsnr. 

 

programtyper m.v. 

 

kompetence og erfaring for CV 

 

(fx den ansvarshavende 

    

redaktør, øvrige redaktører, 

    

værter m. v.)  

    

Se kommentar nedenfor. 

   

# #: INmotion har på ledelsesplan med Stig H. Hasner en helt central chef med omfattende og 
dybdegående erfaringer med forskellige former for radioproduktion og -ledelse samt 
uddannelse og talentudvikling. Herudover beskæftiger INmotion for tiden 19 medarbejdere med 
en lang række kompetencer og adskillige års erfaring inden for ty- og radioproduktionstekniske 
omrder, som klipning, redigering og produktion. Flere af medarbejderne har tillige omfattende 
uddannelses- og talentudviklingserfaring samt ledelsesansvar. 

5. Organisationens struktur og kapacitet i forhold til at ofvlde krav oa kriterier 
Ansøger skal vedlægge et organisationsdiagram med beskrivelse af nødvendig 
kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte nøgleroller samt en opgørelse af nødvendig 
ressourcevolumen i de enkelte dele af organisationen. I det omfang ansøger baserer sin 
virksomhed på andre enheders formen, skal disse indgå i beskrivelsen og identificeres som 
eksterne. 

Organisationsdiagram og beskrivelse vedlægges som bilag. 

5. Organisationsdiagram og beskrivelse Bilagsnummer: 1.2.C.3 
(vedlægges som bilag) 

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 
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Dato: H 0t.2uX I itl 

Underskrift, tegningsberettigede Stig H. Hasner 
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Bilag 1.2.C.1 

Støtteerklæring - (underbilag til bilag 1.2) September 2019 

Undertegnede 

INmotion ApS 
CVR-nr. 30594568 
Thndsøvej 5 C 
8000 Aarhus C 

som er et 100 % ejet datterselskab af Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, og således 
et 100 % forbundet søsterselskab til dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, 

erklærer herved, at dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, der ansøger om deltagelse i Ra-
dio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i 
form af en digital radiokanal med tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 
2019, kan basere sig fuldt ud på ovenstående virksomheds formåen og ressourcer, jf. be-
kendtgørelsens § 25, i overensstemmelse med den i bilag 1.2 anførte dokumentation, samt 
hvad der måtte stå i naturlig forlængelse heraf. 

Ovenstående selskab påtager sig således at stille sine ressourcer fuldt ud til rådighed for 
dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908 i hele tilladelsesperioden. 

/~/~ -/7 
Da ø 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 IndiaveJ I T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Advokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@holst-law.com CVR nr. 35680470 



 

 

 

Bilag 1.2.C.2 (identisk med bilag 1.2.B.2) 

 

 

 

 

 

 

CV – Stig Holbøll Hasner September 2019 

 

Stilling  

 

• Direktør i og grundlægger af Bravad Production ApS og INmotion ApS samt kon-

cernchef i Chami Holding ApS (dk4-koncernen). 

 

Erfaring – nedslagspunkter  

 

• Uddannet producer, filmfotograf og lydtekniker. 

 

• 1980 Selvstændig med eget produktionsfirma.  

 

I alt næsten 50 års erfaring med produktion, drift, udvikling og ledelse af danske 

medievirksomheder. 

Produktion af OBS-programmer, overspilning af spillefilm til VHS. 

 

Grundlægger, iværksætter og innovator, herunder af Kanal2, Bravad Production 

ApS og INmotion ApS.  

 

Omfattende uddannelses- og talentudviklingserfaring og -ansvar især med Bravad 

Production ApS, INmotion ApS og TV-Akademiet. 

 

Medgrundlægger af og chef for Kanal2. TV-pioner med landets første direkte ny-

hedsmagasin ”Direkte” og ”God aften”, der var et lokalt nyhedsmagasin. 

 

• 1993 Får som den første sendetilladelse efter den ny lovgivning om kabel-tv.  

 

• 1994 Stifter og ejer af Bravad Production ApS med udsendelse under navnet dk4. 

Bravad Production ApS har i over 25 år produceret og sendt privat public service 

på tv, net, podcast under navnet dk4. 

 

dk4 sender landets første direkte transmissioner fra Folketingssalen, dækker samt-

lige folketingspartiers landsmøder. 
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Konceptudvikler af en lang række formater, fx senest DanskPOP-Talent. 

 

• Grundlægger, ejer af samt CEO for produktionsselskabet INmotion ApS, der pro-

ducerer indhold primært til Bravad Production ApS, men også til andre medievirk-

somheder. 

 

• 2015 Nomineret til modtagelse af Publicistprisen. 

 

• 2017 Tildeles det tyske ridderkors ”Bundesverdienstkreuz am Bande” for sin publi-

cistiske indsats på det dansk-tyske område. 



 

 

 

Bilag 1.2.C.3 

 

 

 

 

 

 

Organisationsdiagram og -beskrivelse September 2019 

 

INmotion ApS 

 

INmotion ApS, CVR-nr. 30594568, (i det følgende "Selskabet") har afgivet støtteerklæring 

om at stille sine ressourcer til rådighed for dk4 – Radio ApS, jf. bilag 1.2.C.1. 

 

Selskabet driver virksomhed med produktion af tv- og andet medieindhold. Produktionen 

tager udgangspunkt i Selskabets produktions-, studie-, lyd- og redigeringsfaciliteter i Aar-

hus og København, samt fra OB-vogn, ENG-produktionsudstyr og lignende mobilt udstyr til 

on location-produktion. En kerne i Selskabets virke er at forestå den tekniske produktion af 

det medieindhold, der distribueres under navnene dk4, dk4.dk, dk4.tv og dk4podcast. 

 

Selskabet har tillige en omfattende erfaring med teknisk medieproduktion i udlandet. Dette 

har blandt andet resulteret i, at Selskabet gennem årene har opbygget et veletableret 

netværk af eksterne samarbejdspartnere og leverandører. 

 

For tiden beskæftiger Selskabet ca. 19 medarbejdere, som alle besidder tekniske og pro-

duktionsmæssige kompetencer inden for tv- og radioproduktion som fx fotograf, lydtekni-

ker, redigeringstekniker, producer, producerassistent, regissør og teknisk koordinator. 

 

Som beskrevet i Redegørelse for ejerforhold (bilag 1.A) er Selskabet et 100 % ejet datter-

selskab til Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, hvorfor Selskabet er et søsterselskab til 

dk4 – Radio ApS, se nedenfor figur 1. 

 

Senest offentliggjort årsrapport for INmotion ApS vedlægges som appendiks 1.2.C.3.I. 
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Figur 1 
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INmotion ApS 

Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret I. oktober 2017 

- 30. september 2018 for INmotion ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-

året I. oktober 2017 - 30. september 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-

retningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 13. december 2018 

Direktion 

Stig Holbøll  Hasner 

direktør 



INmotion ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejeren i INmotion ApS 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for INmotion ApS for regnskabsåret I. oktober 2017 - 30. 

september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret I. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført  vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 

(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores Øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende  fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbej-

de årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 

har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 

at gøre dette. 
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INmotion ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj  grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj  grad af sikkerhed er et højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres  i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 

de Økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres  i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere  end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn  og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-

melige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet el-

ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-

klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere 

kan fortsætte driften. 



INmotion ApS 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den Øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-

formation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-

se med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 

ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Taastrup, den 13. december 2018 

JH Revision 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 55 39 97 19 

Frederik Bille 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne33208 



INmotion ApS 

Selskabsoplysninger 

Selskabet INmotion ApS 

TrindsØvej 5 C 

8000 Aarhus C 
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INmotion ApS 

Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er ty produktion. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 1.328.620, og selskabets 

balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på kr. 2.030.134. 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-

virke selskabets finansielle stilling. 



INmotion ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for [Nmotion ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslov-

ens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-

kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde 

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil 

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første  indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres  som oprindelig kostpris med 

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 

mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som  be-  eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste 

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ik-

ke er oplyst. 

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af 

andre eksterne omkostninger. 
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INmotion ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Nettoomsætning 

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen,  når levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres  pålideligt og forventes modtaget. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl, moms og afgifter. Alle for-

mer for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomheder-

nes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-

tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lØn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-

kostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-

ket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen  med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og 

godtgørelse under acontoskatteordningen mv. 

Skat al årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-

tatopgørelsen med den de!, der kan henføres  til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den 

del, der kan henføres  til posteringer direkte i egenkapitalen. 



INmotion ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede 

lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-

tider og restværdier: 

Brugstid Restværdi 

Produktions- og afviklingsudstyr 3 år 0% 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år 0% 

Indretning af lejede lokaler 3 år 0% 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under an-

dre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 

vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
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INmotion ApS 

Anvendt regnskabspraksis 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 

for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførseisberettiget skattemæssigt under-

skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 

af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-

diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi 
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INmotion ApS 

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018 

Overført resultat 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

6.413.999 4.331 

1 -4.345.921 -4.722 

b.UOO.0 JO 

I.3!J.PIh -1.1' 

2 3.665 0 

3 -3.760 -21 

1.309.817 -1.535 

18.803 -286 

1.328.620 -1.821 

1.328.620 -1.821 

1.328.620 -1.821 

Bruttofortjeneste 

Personaleomkostninger 

Resultat før af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 

Årets resultat 
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Anlægsaktiver i alt 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender 

1.418.404 1.277 

625.000 0 

0 43 

uyI.'IJ 

INmotion ApS 

Balance pr. 30. september 2018 

Note 2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

Aktiver 

Produktions- og afviklingsudstyr 883.656 568 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 43.109 192 

Indretning af lejede lokaler 158.938 184 

Materielle anlægsaktiver 4 1.085.703 944 

 

Deposita 332.701 333 

Finansielle anlægsaktiver 332.701 333 

Likvide beholdninger 1.049.828 566 

Omsætningsaktiver i alt 

Aktiver i alt 

1.747.071 759 

3.165.475 2.036 
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INmotion ApS 

Balance pr. 30. september 2018 

Note
 

2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

Passiver 

Virksomhedskapital 500.000 500 

Overført resultat 1.530.134 201 

Egenkapital 5 2.030.134 701 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 125.927 375 

Gæld til tilknyttede virksomheder 158.060 314 

Selskabsskat 10.978 0 

Anden gæld 840.376 646 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.135.341 1.335 

 

Gældsforpligtelser i alt 1.135.341 1.335 

Passiver i alt 

Leje- og leasingforpligtelser 6 

Eventualposter mv. 7 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 

3.165.475 2.036 
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INmotion ApS 

Noter 

2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

Personaleomkostninger 

Lønninger 4.203.928 4.529 

Pensioner 30.000 68 

Andre omkostninger til social sikring 111.993 125 

4.345.921 4.722 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 14 15 

2 Finansielle indtægter 

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 3.665 0 

3.665 0 

3 Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder 0 21 

Andre finansielle omkostninger 3.760 0 

3.760 21 
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INmotion ApS 

Noter 

4 Materielle anlægsaktiver 

 

Produktions- Andre anlæg, 

  

og afviklings- driftsmateriel Indretning af 

 

udstyr og inventar lejede lokaler 

   

Kostpris I. oktober 2017 3.181.433 7.848.964 252.027 

Tilgang i årets løb 842.439 0 59.135 
Afgang i årets løb 0 -65.324 -44.516 

Kostpris 30. september 2018 4.023.872 7.783.640 266.646 

Af- og nedskrivninger I. oktober 2017 2.613.591 7.658.032 68.506 
Årets afskrivninger 526.625 147.823 83.718 

Tilbageførte ned- og afskrivninger på 

   

afhændede aktiver 0 -65.324 -44.516 

Af- og nedskrivninger 30. september 2018 3.140.216 7.740.531 107.708 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 

   

2018 883.656 43.109 158.938 

5 Egenkapital 

Virksomheds- Overført 
T 

Egenkapital I. oktober 2017 

Årets resultat 

Egenkapital 30. september 2018 

500.000 201.514 701.514 

0 1.328.620 1.328.620 

500.000 1.530.134 2.030.134 
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INmotion ApS 

Noter 

2017/2018 2016/2017 
kr. t.kr. 

6 Leje- og leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser fra operationel leasing 

Samlede fremtidige leasingydelser: 

Inden for etår 339.714 327.356 

339.714 327.356 

7 Eventualposter mv. 

Selskabet er sambeskattet med Øvrige selskaber i Chami Holding ApS koncernen. Som 

helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i 

sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties 

inden for sambeskatningskredsen. 

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Selskabet har udstedt ejerpantebrev for i alt t.kr. 2.500 i driftsmidler. Ejerpantebrevet er i 

selskabets egen besiddelse. 
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J-‹ _±"t  El 
MINISTERIET 

SLOTS OG KULTURSTYRELSEN 

Bilaq 1.3: Tilskud 

Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden. Buddet kan 
maksimalt udgøre 280 mio. kr. Ansøger skal oplyse om fordelingen af tilskuddet over 
tilladelsesperioden på fire år, idet der maksimalt kan udbetales 70 mio. kr. pr. sender fra 
programvirksomhedens start. 

I vurderingen af ansøgningen, vægter størrelsen af det samlede tilskud for hele 
tilladelsesperioden, som ansøger tilbyder at kunne drive radiokanalen for, med 25  pct. 

Radio- og tv-nævnet kan afvise unormalt lave bud efter en forudgående høring af den 
pgældende ansøger. Ved unormalt lave bud forsts bud, hvor de budgetterede omkostninger 
er væsentligt lavere end de omkostninger, der er sædvanlige for markedet, og hvor ansøger 
ikke i tilstrækkelig grad har underbygget og dokumenteret, hvorledes disse væsentligt lavere 
omkostninger kan opnås. 

Ansøger kan tidligst vælge at påbegynde sin programvirksomhed den 1. november 2019 og 
senest den 1. juli 2020. 

Bemærk, at skemaet, som fremgår af næste side, udelukkende skal udfyldes for de fire 
sender, hvor radiokanalen vil sende. Buddet kan maksimalt udgøre 280 mio. kr. i alt. 

Eksempler på den maksimale fordeling af tilskud: 

Sendeperiode 1. november 2019 frem til 31. oktober 2023 
Ansøger ønsker at påbegynde programvirksomheden den 1. november 2019 og kan 
derfor maksimalt angive et tilskud på 11,670 mio. kr. for 2019 (2/12 x 70). Tilskud for 
2020, 2021 og 2022 kan maksimalt være 70 mio. kr. pr. ar. Endeligt kan tilskuddet for 
2023 i dette eksempel være på maksimalt 58,330 mio. kr. (10/12 x 70). 

Sendeperiode 1. maj 2020 frem til 30. april 2024 
Ansøger ønsker at påbegynde programvirksomheden den 1. maj 2020 og kan derfor 
maksimalt angive et tilskud på 46,670 mio. kr. for 2020 (8/12 x 70). Tilskud for 2021, 
2022 og 2023 kan maksimalt være 70 mio. kr. pr. år. Endeligt kan tilskuddet for 2024 i 
dette eksempel være på maksimalt 23,330 mio. kr. (4/12 x 70). 



Ansøger bedes venligst udfylde nedestående skema og afgive sit bud på det samlede tilskud 
for hele tilladelsesperioden på fire år med udgangspunkt i den planlagte sendestart. Buddet 
kan maksimalt udgøre 280 mio. kr. i alt. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Sendeeriode: Sendeperiode: Sendeperiode: Sendeperiode: Sendeperiode: Sendeperiode: 
Maks. 2 mdr. Maks. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Min. 10 mdr. Maks. 6 mdr. 

   

Min. 6 mdr. 

  

Maks. 12 mdr. 

 

Årligt 

 

57.291.667 63.500.000 64.500.000 65.500.000 5.458.333 
tilskud 

      

Samlet 256.250.000 kroner. 

    

tilskud 

     

(Svarende 

     

til summen 

     

af tilskud for 

     

de enkelte 

     

år, 

     

maksimalt 

     

280 mio. kr. 

     

i alt) 

     

Bilagets uddybende beskrivelse kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 

Dato: 

Underskrift, tegningsberettigede: Per Lyngby Cloos 



1-Ç%_+'t 
MINISTERIET 

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN 

Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m. v. (skønhedskriterier) 

Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier, der er angivet i 
bekendtgørelsens § 22. Der henvises til de nærmere angivelser under punkt 5.2.4 og 6.2.4 
udbudsmaterialet. Ansøgere kan vælge, om der skal gives tilsagn om nogle af elementerne, 
dem alle eller slet ingen. 

Kun de nævnte kriterier indgår i vurderingen. Oplysninger om andre emner, fx om rene 
minimumskrav, er således uden betydning, ligesom kun bindende tilsagn uden forbehold 
indgår i vurderingen. 

1. Nyheds- og aktualitetsredaktion 

1.1 Ansøger ønsker at afgive I Ja X I Nej 

 

tilsagn: 

   

(sæt kryds) I 

 

1.2 Beskrivelse af tilsagn 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, skal ansøger afgive tilsagn og redegøre detaljeret for 

 

nedenstående)  

1.2.1 

 

Radioselskabets nyheds- og 

  

aktualitetsredaktion forankres i 15 årsværk, 

  

som er bemandet under ledelse af chefredaktør 

  

Per Lyngby Cloos og dennes souschefer. Per 

  

Lyngby er ansvarlig for at sammensætte et 

  

hold af de rigtige medarbejdere til varetagelse 

  

af radioens nyheds- og aktualitetsredaktion. I 

  

opstartsperioden råder Per Lyngby også over 

  

de journalistiske kompetencer, som efter 

  

indgåede aftaler findes i Bravad  Production  ApS 

  

og INmotion ApS, fx  Siegfried  Matlok, Kaare R. 

  

Skou, David Trads, Poul Smidt eller tilsvarende. 

 

Organisatorisk og redaktionel Der sendes 5 minutters timenyheder hver hele 

 

kapacitet til at producere time døgnet rundt. 

 

originale nyheder og 

  

aktualitetsudsendelser fra hele Nyhederne redigeres ud fra publicistiske 

 

Danmark nyhedskriterier med saglighed, upartiskhed og 

 

(herunder fx: egne korrespondenter alsidighed af egne journalister og med fokus på 

 

med journalistisk baggrund, egne 
konsekvenser for lytterne. Flere journalister på 

 

interne, redaktionelle medarbejdere 

  

med journalistisk baggrund, nyheds- og a ktualitetsreda ktionen vil være 

 

leveranceaftaler med andres rejsende i Danmark, og der vil bl.a. blive sendt 

 

korrespondenter med journalistisk radio fra de  pt.  10 folkemøder, der årligt 

 

baggrund, freelance-korrespondenter 
("stringers"),  øvrige redaktionelle holdes, ligesom der vil være et beredskab til at 

______ 
freelance-medarbejdere) rykke ud til aktuelle begivenheder og 



  

hændelser. Desuden vil Ritzau hjælpe med at 

  

holde overblik over døgnet. 

  

Nyheds- og aktualitetsprogrammerne 

  

produceres og udsendes i samarbejde med 

  

Bravad  Production  ApS og INmotion ApS. 

1.1.2 

 

Nyhederne og aktualitetsdækningen vil som 

  

udgangspunkt være fokuseret på følgende 

  

geografiske orden: det danske rigsfællesskab, 

  

Norden, Baltikum, EU og Europa samt resten af 

  

verden. 

  

Der etableres et samarbejde med Ritzau for at 

  

tilknytte radio-stringers  i udenlandske 

  

prioritetsområder. 2-3 af radioens egne 

  

journalister vil blive sendt ud fra Danmark og 

 

Organisatorisk og redaktionel rapportere fra udenlandske brændpunkter. 

 

kapacitet til at producere 

  

originale nyheder og Der planlægges ugentligt produceret i alt 550 

 

aktualitetsudsendelser fra minutters aktualitetsudsendelser om Grønland 

 

udlandet og Færøerne (som også indgår i det nordiske 

 

(herunder fx: egne korrespondenter samarbejde), Norden, Baltikum, EU og Europa 

 

med journalistisk baggrund, egne 
interne, redaktionelle medarbejdere samt den øvrige verden. 

 

med journalistisk baggrund, 

  

leveranceaftaler med andres Sendeplanerne vil blive påvirket og ændret af 

 

korrespondenter med journalistisk højaktuelle begivenheder og brændpunkter. 

 

baggrund, freelance-korrespondenter 

  

("stringers"),  øvrige redaktionelle 

   

freelance-medarbejdere)  

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der 
henvises til de relevante bilag. 

2._ Programmer _med værter med_holdninger/værdier 

2.1 Ansøger ønsker at afgive tilsagn: Ja X I Nej 

  

(sæt kryds)  

 

2.2 Beskrivelse af tilsagn Bravad  Production  producerer programmer til 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point dk4 ty med værter med tydelige holdninger 

 

herfor, skal ansøger afgive tilsagn og og værdier. Fx er Mik  Schack  en markant 

 

redegøre detaljeret for eventuelle 
konkrete ti/tag angående udsendelse af et kulturvært med fx 'Mik Schacks Public 

 

eller flere programmer (dog ikke Service', ligesom biskopperne Tine Lindhardt 

 

nyhedsprogrammer) med værter, som og Marianne Christiansen som værter i 

 

har klart deklarerede holdninger/værdier. 'Søstrene Bisp' har noget på hjerte om tro og 

 

Herved forstås værter, der fremfører 

 



egne holdninger og værdier i modsætning eksistens. Der produceres også et seriøst, 
til den klassisk neutrale Journalistrolle) holdningsbret program om jagt med vært 

Steen Andersen, og af andre kan nævnes 
Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft i 
programserien 'Uffe og Mogens om verden' 
samt tidligere værter Morten Messerschmidt 
og Dan Jørgensen om dansk politik. 

Radioen vil producere programmer af 
tilsvarende karakter. Fx et ugentligt magasin 
om miljø med journalist og debattør Kjeld 
Hansen (eller tilsvarende) som vært. 

Tilsvarende kan nævnes en konkret 
programidé om klimaaftryksneutral 
fødevareproduktion med professor Christian 
Sonne som vært. Til illustration af ansøgers 
evne til at tiltrække de ønskede, eksterne 
værtskræfter vedlægges en 
hensigtserklæring fra Christian Sonne som 
bilag 1.4.A. 

Et andet ugentligt magasin vil handle om alt 
fra demokrati til dialogkaffe, hvor værterne 
er forhenværende politikere, kommentatorer 
og andre, der selv har holdninger i 
samtalerne med deres gæster. Fx Morten 
Messerschmidt og Ida Auken eller 
tilsvarende. 

Der planlægges også et ugentligt magasin 
med en vært, der er optaget af det nordiske 
samarbejde og med sine gæster drøfter 
mulighederne og udviklingen i Norden. Fx 
Bertel Haarder eller tilsvarende. 

Der planlægges endvidere et ugentligt 
magasin om bæredygtighed og cirkulær 
økonomi med inddragelse af eksperter og 
personer med holdninger til FNs 17 
verdensml. Vært kan fx være journalist 
Jørgen Steen Nielsen eller tilsvarende. 

Der udvikles også et ugentligt radioprogram 
om frivillige fællesskaber og initiativer. Det 
vil ske med erfaringer fra Bravad  Production 
og INmotion, der har produceret udsendelser 
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om forskellige fællesskaber, fx ty- - 

programmet 'Kolonihaveliv'. Vært kan fx 
være Mik  Schack  eller tilsvarende. 

Der planlægges et ugentligt magasin om den 
ny verdensorden og de nye skyggekrige, der 
har afløst den kolde krig. Som vært kan det 
fx være tidligere udenrigsminister Anders 
Samuelsen eller Jens  Rohde,  der er 
journalist, tidligere EU-parlamentsmedlem og 
tidligere direktør for TV 2 Radio. Eller 
tilsvarende. 

Endelig et ugentligt magasin, 'Ét land', om 
provinsforskrækkelse og 
hovedstadsmisundelse med fx antropolog og 
Ph.d. i statskundskab, Malene Brandt 
Winther, der også er journalist og har klare 
holdninger til københavneri og 
Udkantsdanmark, eller en tilsvarende vært. 

3.Nyhedsprogrammer ud over minimumskravene 

2.1 Ansøger ønsker at afgive tilsagn: Ja X Nej 

  

(sæt kryds)  

 

2.2 Beskrivelse af tilsagn Der planlægges 55 minutters flere timenyhe-

  

(Hvis ansøger ønsker at opnå point der i døgnet, så hele døgnet er dækket. 

 

herfor, skal ansøger afgive ti/sagn herom 

  

og redegøre for, hvorvidt og i hvilket Derudover sendes to timers - kun afbrudt af 

 

omfang, der er planlagt timenyhederne - tidlig morgenradio klokken 

 

nyhedsprogrammer ud over 4-6, hvor håndens folk er på vej ud til da-

  

minimumskravet. Gælder ikke sports- og gens dont. Alle hverdage med danske trafik-

  

kulturnyheder. Angivelse skal ske i timer meldinger og vejrudsigter samt nyheder fra 

 

pr. døgn) 
Danmark og den øvrige verden ledsages af 

  

maksimalt 55 % redaktionelt udvalgt musik. 

  

Der vil i dette tidsrum være tale om udsen-

   

delse af værtsbrne programmer. 

4. Programudvikling 

4.1 Ansøger ønsker at afgive Ja X Nej 
tilsagn: 
(sæt kryds) 

4.2 Beskrivelse af tilsagn 
(Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, skal ansøger afgive tilsagn og beskrive, hvorledes 
ansøger vil arbejde systematisk med programudvikling m. v. Til dokumentation heraf skal ansøger 
redegøre detaljeret for, hvorvidt og på hvilken måde kanalen er nyskabende i forhold til 
nedenstående) 
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4.2.1 

 

Bravad  Production  udvikler og afprøver 

  

vedvarende nye programmer og nye formater 

  

og har i årevis udviklet talenter og 

  

programmer i sit eget 'TV-Akademiet'. 

  

Selskabets ejer og direktør, Stig H. Hasner, 

  

har i mange år været frontløber for indholds-

   

og teknisk udvikling i danske medier, især på 

  

ty. Han var en af de første til at udvikle direkte 

  

nyhedsprogrammer og den første til at sende 

  

live-transmissioner fra folketingssalen. 

  

Desuden er mange programmer og formater 

  

udviklet i partnerskaber med fx universiteter, 

  

civilsamfund, politikere og kulturliv. Den 

  

drivkraft og ånd vil blive bragt med ind i 

  

radioens udvikling. Bl.a. med ønsket om og 

  

viljen til at gå forrest med opsøgende 

  

reportager og programmer og ikke kun 

  

oplysning til borgerne om samfundet men 

  

medinddragelse af borgerne i samfundet med 

  

mobilitet i dækningen, rygsæk-radio og live-

   

udsendelser rundt omkring i landet og ikke kun 

  

fra studier. Der vil blive stillet skarpt på 

  

danskernes hverdag som følge af de 

  

overordnede beslutninger, der træffes - også 

 

Fortælleformer med inddragelse af specialister, eksperter og 

  

analytikere. 
4.2.2 

 

Stifinder-journalistik bliver et nyt begreb og en 

  

måde at arbejde på til radio. Det er opsøgende 

  

i forhold til folks liv og levned og med 

  

konsekvenser samt fokus på løsninger og 

  

handlinger. Det omfatter virkningerne af 

  

politiske og andre overordnede beslutninger 

  

for danskerne, og hvordan de kan påvirke 

 

Journalistik dem. Redaktionen rykker ud på landevejen og 

  

sender derfra. 
4.2.3 

 

Bravad  Production  og INmotion har stor 

  

erfaring i talentarbejde, og der etableres et 

  

åbent  DAB-værksted i hhv. Aarhus og 

 

Programformater København, hvor talenter kan komme indenfor 

  

og udvikle deres ideer. 
4.2.4 

 

Medarbejdere laver rygsæk-radio og udstyres 

  

med bærbart mobilt udstyr, så de kan drage 

  

ud og sende radio når som helst og hvor som 

  

helst. Som led i samarbejdet med Bravad 

  

Production  og IN motion råder radioen over den 

 

Teknologi fornødne teknologi og knowhow til fleksibelt at 

  

sende radio fra andre lokaliteter end studier. 



4.2.5 Lytterinddragelse Et ugentligt debatprogram vil blive afviklet 

  

med et lokalt udspring i et landspolitisk 

  

perspektiv. Det sendes live fra et 

  

mødested/folkemøde, hvor folk er til stede. 

  

Taleradio er ikke kun gæster i studiet. Bravad 

  

Production  og INmotion har vist vejen i forhold 

  

til kompetencer og kapacitet p området. 
4.2.6 Produktionssamarbejder Radioen vil etablere produktionssamarbejder 

  

med Bravad  Production  og INmotion, som har 

  

stærke kompetencer og erfaring i et  setup,  der 

  

gør det enkelt og billigt at levere indhold fra 

  

bade studier og lokationer uden for studierne. 

  

Liveproduktion og -optagelser er vigtige 

  

redskaber i radioens samlede flade. -

 

5. Interaktion med lyttere  
5.1 Ansøger ønsker at afgive Ja X Nej 

 

tilsagn: 

    

(sæt kryds)  

 

5.2 Beskrivelse af tilsagn 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, skal ansøger afgive tilsagn og redegøre for 

 

nedenstående)  
5.2.1 

 

Et ugentligt debatprogram med et lokalt 

  

udspring i landsperspektiv vil bidrage til den 

  

helt afgørende interaktion med lytterne. 

  

Sendt live fra et forsamlingshus/mødested (fx 

  

folkemøder) i Danmark. Desuden vil der blive 

  

interage ret med lytterne ved hjælp af SMS og 

  

gennemstillinger af telefoner fra lyttere til 

  

debatprogrammer og liveudsendelser i øvrigt. 

  

Der oprettes et større lytterpanel med 

  

løbende udskiftning, hvilket giver radioen 

  

mulighed for at tage temperaturen p 

  

lytternes holdninger til tidens spørgsmål og 

  

udfordringer. Svarene indsamles og 

  

bearbejdes sammen med en ekstern partner 

  

og formidles i radioen i sin helhed men også 

  

ved inddragelse af enkelte lyttere. 

  

Desuden vil lytterne regelmæssigt f 

  

mulighed for at melde sig til radioens egne 

 

Hvorledes lytterne vil blive debatmøder og arrangementer i bl.a. de 

 

inddraget som en aktiv del af studiefaciliteter, som er tilgængelige i 

 

programfladen bade i enkelte samarbejdet med Bravad  Production  og 

 

programmer og generelt INmotion. 
5.2.2 

 

Bravad  Production  og INmotion har kapacitet, 

 

Konkrete tiltag til sikring heraf kompetencer, faciliteter og udstyr til at 



gennemføre live-udsendelser både i 
radiostudier og ude i landet. 

6. Distribution og tilrådighedsstillelse  

6.1 Ansøger ønsker at afgive Ja X Nej 

 

tilsagn: 

   

(sæt kryds) 

 

______________________ 
6.2 Beskrivelse af tilsagn Alle produktioner stilles til rdighed for gratis 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point streaming.  Der nyudvikles en  App,  som 

 

herfor, skal ansøger afgive tilsagn og programmerne kan tilgås fra, og ligeledes fra 

 

redegøre for detaljerede planer herom. 
Der skal særligt redegøres for, på radioens website, hvortil der knyttes et 

 

hvilken måde der vil blive udviklet en databasesystem, som er intuitivt søgbart. Der 

 

bruge/venlig og dynamisk hjemmeside vil på websitet også blive vist levende billeder 

 

på internettet og i den forbindelse gives på en række programmer, hvilket er naturligt 

 

tilsagn om yderligere tjenester) 
for Bravad  Production  og INmotion at gøre 

  

med en stærk baggrund i tv-produktion. 

  

Websitet udformes med responsivt design, s 

  

det bliver brugervenligt og tilpasser sig den 

  

enhed, man ser det på, og tænkes som et 

  

radio-undersite på domænet dk4.dk. 

  

Desuden vil en række programmer blive 

  

tilbudt som podcast, hvilket Bravad 

  

Production  og INmotion har stor erfaring i. 

  

DAB, web  og podcast er nøgleordene. 

7. Talentudvikling 

7.1 Ansøger ønsker at afgive tilsagn: Ja X Nej 

 

(sæt kryds) 

  

7.2 Beskrivelse af tilsagn 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, skal ansøger afgive tilsagn og redegøre for 

 

nedenstående) 

7.2.1 

 

Der optages 2-3 journaliststuderende i 

  

praktik hvert år, og de er tiltænkt forløb, 

 

Ansøgers medvirken til at der omfatter rygsæk-radio fra landevejen, 

 

understøtte og fremdrive nye interaktion med brugere og nyheds- og 

 

talenter indenfor aktualitetsredaktionen. 

 

programmedarbejdere Der optages endvidere 1-2 AV-elever. 
7.2.2 

 

Der planlægges indgået uddannelsesaftaler 

  

med DMJX, Roskilde Universitet og SDU 

  

vedrørende journalistpraktikanter samt med 

 

Konkrete tiltag til sikring heraf Nordic  Podcast  Academy  o.l. 

8. Formidling af kulturnyheder og -programmer 

8.1 1 Ansøger ønsker at afgive tilsagn: Ja X Nej 



 

(sæt kryds) 

 

8.2 Beskrivelse af tilsagn 55 minutter dagligt magasin med 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point kulturnyheder og fokus på omtaler, 

 

herfor, skal ansøger redegøre detaljeret interviews, reportager og samtaler. 

 

for planerne herfor og afgive tilsagn 
herom, herunder værternes Værterne vil have journalistisk og 

 

formidlingsmæssige og faglige ku Itu rfag lig baggrund. 

 

kompetencer i forhold til formidling af Radioen er både en bred og en smal 

 

kultur på baggrund af deres uddannelse kulturkanal. Udgangspunktet er kultur som 

 

eller relevant erfaring med 
I
 

danneise. 

 

kulturformidling) 

   

Radioen vil fortælle, hvordan kultur skabes 

  

og leves i musikskoler, billedskoler, 

  

teaterforeninger og lokalmuseer med mere. 

  

Den brede og folkelige kultur, der har 

  

borgerne som deltagere og ikke kun som 

  

tilskuere over hele landet, boligforeninger 

  

og interesseforeninger mv. 

  

Radio er også den finere og mere 

  

etablerede kulturs kanal med tid til 

  

fordybelse og med værter, der er 

  

specialister frem for generalister. Det er 

  

fagfolk med dybtgående kulturkenskab, der 

  

er værter, fx med programmer i stil med 

  

dk4 tys 'Mik Schacks Kulturservice' eller 

  

'Kulturen med Middelboe' eller 'Litteraturen 

  

med Anne-Marie Mai, 'Bagtanken' med 

  

Morten Hesseldahl eller 'Landet rundt med 

  

kulturen eller 'Kulturdebatten. 

  

Radioen vil også være nabolandenes 

  

kulturkanal, hvor vi hver uge beskæftiger os 

  

med bl.a. Nordens kultur i stort og småt. 

  

Vært kan fx være Anne Middelboe 

  

Christensen, tidligere knyttet til Information 

  

og nu dk4 ty. Eller Mik  Schack,  tidligere DR, 

  

nu dk4 ty. Eller Christian Have, Anne-Marie 

  

Mai eller Morten Hesseldahl. 

9. Debatprogrammer 

9.1 Ansøger ønsker at afgive Ja X Nej 

 

tilsagn: 

   

(sæt kryds) 

  

9.2 Beskrivelse af tilsagn 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, skal ansøger fremlægge detaljerede planer og afgive 

 

tilsagn om nedenstående) 



9.2.1 Hvorledes debatprogrammer 55 minutters dagligt debatprogram 

  

tilrettelægges ud fra fastlagte med afsæt i dagens væsentligste 

  

temaer for hver ugedag begivenheder. 

  

(Herunder beskrivelse af en procedure, Under ledelse af en vifte af skarpe 

  

der giver mulighed for fleksibilitet i journalistisk funderede kapaciteter. 

  

forhold til særlige aktuelle temaer) 
Sendes typisk live fra studiet i enten 

   

Aarhus eller København under 

   

iagttagelse af følgende 

   

ugespecifikke temaer (som frafaldes 

   

når en særlig nyhedssituation 

   

tilskriver dette - fx når et parti 

   

pludselig skifter formand, Grønland 

   

kommer i verdens søgelys eller der 

   

udpeges en ny EU-kommission): 

   

Mandag: Det danske demokrati 

   

Tirsdag: Rigsfællesskabet (Færøerne 

   

og Grønland) og Baltikum 

   

Onsdag: EU og Europa 

   

Torsdag: Norden 

   

Fredag: Levende ord (folkemøder 

   

mv.) 

   

Lørdag: Verden iøvrigt 

   

Søndag: 'Kloden drejer', FNs 17 

   

verdensmål 

 

9.2.2 Konkrete tiltag til sikring heraf INmotion sikrer produktionen, og 

   

udsendelserne sendes live dagligt 

   

klokken 13, så udsendelserne bliver 

   

både dags- og timeaktuelle. 

 

10. Formidling at musik 

10.1 Ansøger ønsker at afgive tilsagn: Ja X I Nej 

 

(sæt kryds) 

  

10.2 Beskrivelse af tilsagn Genrer som klassisk orkestermusik og 

 

(Hvis ansøger ønsker at opnå point jazzmusik tilgodeses med faste ugentlige 

 

herfor, skal ansøger redegøre detaljeret tidsrum, hvor der indledes med 

 

for planerne herfor og afgive tilsagn i 
forhold til nedenstående) musikforståelse og formidling efterfulgt af 

  

egne eller indkøbte indspilninger. 
10.2.1 Relevant begrundet musik Redaktionelt udvalgt musik i form af 

 

(Musik anses som relevant begrundet, koncerter eller andre kunstnerisk 

 

når musikken er redaktionelt udvalgt og sammenhængende produktioner. Fx også
 

 

tillige indgår i en fortælleteknisk eller 
anden åbenbar sammenhæng med dansk top-musik, som radioens 

 

indholdet i programmerne. Der må produktions-samarbejdspartnere, Bravad 

 

således ikke udsendes rene Production  og INmotion har både erfaring 

 

musikprogrammer eller programmer med med og faciliteter til at producere jævnlige 

 

computerstyret musikudvælgelse) 
live-koncerter fra. De producerer fx 



  

programmet 'Dansktoppen', der formidles 
p dk4 ty. 

10.2.2 Formidling af musik med Forud for de op til 110 minutters klassiske 

 

historisk og faglig viden værker introduceres musikken af en kyndig 

 

(Der skal herunder redegøres for vært, som fx kunne være dirigent og 

 

værternes formidlingsmæssige og faglige formand for Dansk Kapelmester Forening 

 

kompetencer i forhold til formidling af 
musik på baggrund af deres uddannelse Jesper Grove ved klaveret og mikrofonen. 

 

eller relevant erfaring med På samme made vil jazz-repertoiret 

 

musikformidling) introduceres af en ligeledes kyndig vært, fx 

  

Thormod Vinsand. 

11. Satire som markant element 

11.1 Ansøger ønsker at afgive Ja X Nej 

 

tilsagn: 

    

(sæt kryds)  

 

11.1 Beskrivelse af tilsagn Der sendes 110 

  

(Hvis ansøger ønsker at opnå point minutters radioshow 

  

herfor, skal ansøger redegøre for, som optakt til 

  

hvorledes satire fremstår som et 

   

markant element inden for weekenden med en 

  

tilladelsesha vers programprofil og afgive satiriker/komiker, fx 

  

tilsagn om nedenstående) Carsten Eskelund ved 

   

roret. 

   

Udgangspunktet er, at 

   

ugens begivenheder og 

   

mærkværdigheder vil 

   

være de væsentligste 

   

omdrejningspunkter i 

   

o save[ aktuel som tidløs 

   

satire. 

 

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen. 

Dato: 19. september 2019 

Underskrift, tegningsberettigede: Per Lyngby Cloos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensigtserklæring 19. september 2019 

 

Undertegnede, professor Christian Sonne, (dr.med.vet/DScVetMed, Dyrlæge/DVM, Ph.d.), 

erklærer herved at have til hensigt at indgå et samarbejde med dk4 – Radio ApS, CVR-nr. 

40744908, vedrørende produktion af et radioprogram omhandlende klimaaftryksneutral 

fødevareproduktion (”Programmet”). 

 

Programmet forventes at tage udgangspunkt i et ph.d.-studie, idet det planlægges, at 

undertegnede og en ph.d.-studerende vil deltage i Programmet som vært i forbindelse 

med den ugentlige udsendelse. 

 

Programmet (som tiltænkt udsendt under navnet ”På vej mod bedre tider”), forventes 

udsendt enten som et liveprogram fra studiet med spørgsmål fra lytterne eller som et re-

portageprogram. 

 

For så vidt angår mine kompetencer i ovennævnte sammenhæng, tillader jeg mig at hen-

vise til følgende webadresse: https://pure.au.dk/portal/en/persons/christian-sonne(d9d824ac-

a413-4a2a-bfbf-aff2aa7d406a).html  

 

 

19.09-2019 

 

 

__________________________ 

Christian Sonne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.nr. 120031/210 CSK/RUH 

ID: |120 

Bilag 1.4.A
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Bilag  LB 

J.nr. 120031/210 CSK/RUH 

ID: 1133 

Erklæring 19. september 2019 

Undertegnede, Per Lyngby Cloos, erklærer hermed i mit virke som administrerende direk-
tør for dk4 - Radio ApS, CVR-nr.: 40744908 (herefter "Selskabet"), at ville påse, at Sel-
skabets indgåelse af aftaler med Selskabets legale ejer, Selskabets reelle ejer og koncern-
forbundne selskaber indgås på markedsmæssige vilkår, og at Selskabets aktiviteter til sta-
dighed tjener til opfyldelse af Selskabets formål. 

19. september 2019 

,21) 11~ 

Per LyrjbyJoos' 



Holst, 

Christian Skadborg 

Advokat 

csk@holst-Iaw.com 

T +45 8934 1140 

J.nr. 120031/210 CSK/RUH 

ID: 1128 

Vedtægter 

for 

dk4 - Radio ApS 

CVR-nr. 40744908 

("Selskabet") 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 Indavej i T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Advokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø info@holst-law.com CVR nr. 35680470 

Bilag 1.C



Holst, 

1. Navn 

1.1 Selskabets navn er dk4 - Radio ApS. 

2. Formål 

2.1 Selskabets formål er at drive radiovirksomhed i overensstemmelse med be-

 

kendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 og i henhold til udstedt sendetilladelse. 

3. Selskabskapital (anpartskapital) 

3.1 Selskabets anpartskapital udgør DKK 40.000. 

3.2 Anpartskapitalen er fordelt i anparter med en pålydende værdi (nominel vær-

 

di) på kr. 1.000 eller multipla heraf. 

4. Anparternes rettigheder 

4.1 På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 én stemme. 

4.2 Anparterne skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog (an-

 

partshaverforteg nelse). 

4.3 Anparterne er ikke-omsætningspapirer. 

5. Indskrænkning i anparternes omsættelighed 

5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af anparterne kræver direktionens 
forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed. 

6. Selskabets ledelsesorganer - direktion 

6.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion bestående af et 
til to medlemmer. 

6.2 Hvis direktionen består af flere direktører, skal nærmere regler for direktører-

 

nes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges af generalforsam-
lingen. 
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Holst, 

7. Indkaldelse til generalforsamling 

7.1 Indkaldelse til generalforsamlinger foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger 
før generalforsamlingen ved almindeligt brev til de i ejerbogen (anpartshaver-
fortegnelsen) noterede anpartshavere, jf. dog pkt. 11. 

7.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den god-
kendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i 
styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen eller revisor 
finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af 
et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes to uger efter, at det skrift-
ligt er forlangt af en anpartshaver. 

7.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller på et 
andet nærmere angivet sted, direktionen beslutter. 

8. Generalforsamling - dagsorden 

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

(1) Valg af dirigent. 

(2) Beretning om Selskabets virksomhed. 

(3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

(4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i hen-
hold til den godkendte årsrapport. 

(5) Valg af direktion. 

(6) Valg af revisor. 

(7) Eventuelt. 

8.2 Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på general-

forsamlingen, såfremt anpartshaveren skriftligt fremsætter krav herom over 

for direktionen i så god tid, at emnet efter direktionens vurdering kan optages 

på dagsordenen for generalforsamlingen. 

9. Generalforsamling - stemmeret 

9.1 På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 én stemme, jf. 

pkt. 4.1. 
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Holst, 

10. Generalforsamling - beslutninger 

10.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, 
medmindre andet følger af lovgivningen. 

11. Beslutning om elektronisk kommunikation 

11.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets anpartshavere i henhold til 
selskabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom do-
kumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk. 

11.2 Alle anpartshavere skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løben-

 

de ajourføre denne. 

11.3 Såfremt direktionen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunika-

 

tionsform også anvendes mellem Selskabet og direktionen. Selskabets direkti-
on fører en liste over direktionens medlemmers elektroniske postadresser. 

11.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk 
kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til anpartshaverne eller 
på Selskabets hjemmeside. 

12. Tegningsregel 

12.1 Selskabet tegnes af en direktør. 

13. Revisor 

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsau-

 

toriseret revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor 
i stedet. 

14. Regnskabsår 

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 

14.2 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen den 29. august 2019 til den 

30. september 2020. 
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Holst, 

Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. sep-
tember 2019. 

Som dirigenf 

- ( 
) 

(_Chiti Ska6borg 
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CVR-nummer 40744908

Adresse Trindsøvej 5 C

Postnummer og by 8000 Aarhus C

Startdato 29.08.2019

Virksomhedsform Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse Ja

Status Normal

Kommune Aarhus

Branchekode 591120 Produktion af tv-programmer

Formål Selskabets formål er at drive radiovirksomhed i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 og i henhold til udstedt sendetilladelse.

Momsregistreret Slå op på skat.dk

Regnskabsår Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato 18.09.2019

Kapitalklasser Nej

Registreret Kapital 40.000,00 DKK

Første regnskabsperiode 29.08.2019 - 30.09.2020

Udvidede virksomhedsoplysninger

Dato: 19.09.2019

dk4 - Radio ApS

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.

Side 1

Bilag 1.D



Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør.

Direktion (Direktør)
Per Lyngby Cloos
Kong Christians Alle 18
9000 Aalborg 

Stiftere CHAMI HOLDING ApS
Rådmandsgade 55
2200 København N 

Revisor JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab
Struergade 12, 1. th. 
Høje Taastr.
2630 Taastrup 

Tegningsregel, personkreds og revisor

Legale Ejere CHAMI HOLDING ApS
Rådmandsgade 55
2200 København N
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 29.08.2019

Reelle Ejere Stig Holbøll Hasner
Sofievej 8
2950 Vedbæk
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 29.08.2019

Ejerforhold

Navn dk4 - Radio ApS

P-nummer 1024982196

Adresse Trindsøvej 5 C

P-enheder

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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Postnummer og by 8000 Aarhus C

Startdato 29.08.2019

Branchekode 601000 Radiovirksomhed

Reklamebeskyttelse Ja

18.09.2019 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 40744908

Navn og adresse: 
Anpartsselskabet af 1.12.1994
c/o Chami Holding ApS, Rådmandsgade 55, 2200 København N

Vedtægter ændret: 18.09.2019 
Nyt navn: dk4 - Radio ApS 
Ny adresse: Trindsøvej 5C, 8000 Aarhus C 
Ny kommune: Århus 

Direktion: 
Fratrådte:

Stig Holbøll Hasner, den 18.09.2019.

Tiltrådte:

Per Lyngby Cloos, den 18.09.2019.

Formål ændret: Selskabets formål er at drive radiovirksomhed i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 719 af 9.
juli 2019 og i henhold til udstedt sendetilladelse.

29.08.2019 Nye selskaber

CVR-nummer: 40744908

Navn og adresse: 
Anpartsselskabet af 1.12.1994
c/o Chami Holding ApS, Rådmandsgade 55, 2200 København N

Stiftelsesdato: 29.08.2019. 
Virkningsdato: 29.08.2019. 
Seneste vedtægtsdato: 29.08.2019. 

Kapital:
kr. 40.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 40.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Registreringshistorik

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.

Side 3



Stifter:

CVR-NR. 28720688 CHAMI HOLDING ApS, Rådmandsgade 55, 2200 København N, den 29.08.2019.

Direktion:

Stig Holbøll Hasner, den 29.08.2019.

Selskabet tegnes af en direktør..

Revision:

CVR-NR. 55399719 JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab, Struergade 12, 1. th, Høje Taastr., 2630
Taastrup, den 29.08.2019.

Første regnskabsår:

29.08.2019 - 30.09.2020.
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eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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Bilag 1.23.1 

Støtteerklæring - (underbilag til bilag 1.2) September 2019 

Undertegnede 

Bravad  Production  ApS 
CVR-nr. 25349938 
Rådmandsgade 55 
2200 København N 

som er et 100 % ejet datterselskab af Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, og således 
et 100 % forbundet søsterselskab til dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, 

erklærer herved, at dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, der ansøger om deltagelse i Ra-
dio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i 
form af en digital radiokanal med tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 
2019, kan basere sig fuldt ud på ovenstående virksomheds formåen og ressourcer, jf. be-
kendtgørelsens § 25, i overensstemmelse med den i bilag 1.2 anførte dokumentation, samt 
hvad der måtte stå i naturlig forlængelse heraf. 

Ovenstående selskab påtager sig således at stille sine ressourcer fuldt ud til rådighed for 
dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908 i hele tilladelsesperioden. 

/ 17 
Dto 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 Indlavej i T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Mvokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@holst-law.com CVR nr. 35680470 
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Bilag 1.2.C.1 

Støtteerklæring - (underbilag til bilag 1.2) September 2019 

Undertegnede 

INmotion ApS 
CVR-nr. 30594568 
Thndsøvej 5 C 
8000 Aarhus C 

som er et 100 % ejet datterselskab af Chami Holding ApS, CVR-nr. 28702688, og således 
et 100 % forbundet søsterselskab til dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, 

erklærer herved, at dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908, der ansøger om deltagelse i Ra-
dio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i 
form af en digital radiokanal med tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 
2019, kan basere sig fuldt ud på ovenstående virksomheds formåen og ressourcer, jf. be-
kendtgørelsens § 25, i overensstemmelse med den i bilag 1.2 anførte dokumentation, samt 
hvad der måtte stå i naturlig forlængelse heraf. 

Ovenstående selskab påtager sig således at stille sine ressourcer fuldt ud til rådighed for 
dk4 - Radio ApS, CVR-nr. 40744908 i hele tilladelsesperioden. 

/~/~ -/7 
Da ø 

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 IndiaveJ I T, +45 8934 0000 holst-law.com 

Advokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@holst-law.com CVR nr. 35680470 

------------------
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Den Danske Stat 

v/Radio- og tv-nævnet 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

Danske Bank 
Domestic Guarantees 
Holmens Kanal 212 
1092  Kobenhavn  K 
Telefon (+45)33440000 
Telefax [+45) 45 1494 58 
SWIFT•BIC: DABADKKK 
www.danskebank.dk 

20. september 2019 
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Garantinr.: 94G 1 124636 

På foranledning af og for regning 

Anpartsselskabet af 1. 12.1994 (fremadrettet "dk4 - Radio ApS") 

Rådmandsgade 55 (fremadrettet Trindsøvej  SC) 

2200 København N (fremadrettet 8000 Aarhus C) 

CVR-nr.: 40 74 49 08 

"Ansøgeren" 

erklærer vi 

Danske Bank 

Holmens Kanal 2-12 

1092 København K 

Pengeinstituttet" 

ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets 

berettigelse at ville betale til 

Den Danske Stat 

v/Radio- og tv-nævnet 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H.C. Andersens Boulevard 2 

Oo,sIe Sk A/S 
CVR-ru. 61 12 62 28 Kobe,Thvn 



LBaJ 
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1553 København V 

et beløb på DKK 4.000.000,00 skriver danske kroner firemillioner 00/100. 

Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for 'Ansøgerens" opfyldelse af sine forpligtelser over for Den Danske 

Stat i forbindelse med udbuddet af en digital public service-radiokanal med fokus på kultur. 

Udbudsvilkårene kan ændres uden at dette påvirker garantiens gyldighed. 

Garantien er gældende fra udstedelsen og udløber den I. november 2019. 

Den Danske Stat v/ Radio- og tv-nævnet, Slots- og Kulturstyrelsen, fremsætter eventuel betalingsanmodning 

under denne garanti ved brev til "Pengeinstituttet", og inden 8 dage efter modtagelsen heraf skal det udhedte 

beløb være betalt. 

Betalingsanmodning skal senest fremsættes den I. november 2019. Ej-  betal ingsanmodning ikke fremsat senest 

den I. november 2019, skal Deri Danske Stat tilbagelevere det originale garantidokument til "Pengeinstituttet". 

Såfremt betalingsanmodning ikke efterkommes, uanset grund, er "Pengeinstituttet" forpligtet til at betale 

morarenter efter § 5, stk. 1, i lov om renter ved forsinket betaling mv. fra betalingsanmodningen til betaling 

sker. 

"Ansøgeren" erklærer ved sin underskrift på denne garanti, at "Ansøgeren" er uberettiget til at hindre en 

udbetaling af beløb under garantien, og at "Ansøgeren" ikke vil anvende foreløbige retsmidler, herunder men 

ikke begrænset til forbud eller arrest for at forhindre udbetaling. 

Denne garanti er undergivet dansk ret og der er aftalt værneting ved Københavns Byret. 

Dor,ke 8ak A'S 

CVS-rw. 6112 62 28 
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- Radio ApS 

Danske Bank 

Susanne Nielsen Jesper Munch 

Dato: 

Danske Bank AS 

CVF-nr. 61 12 62 28 - København 



Fuldmagt September 2019 

Undertegnede, Per Lyngby Cloos, giver hermed I min egenskab at direktør for dk4 - Radio 
ApS, CVR-nr. 40744908 (herefter "Selskabet"), fuldmagt til Stig Holbøll Hasner til på Sel-
skabets vegne at underskrive den til Selskabet udstedte bankgaranti, Jf. § 28, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019. 

19. september 2019 

Per Lyngby Cloos 

Holst. Advokater Hans Broges Gade 2 IndIavej i 1, +45 8934 0000 holst-Iaw.com 

Advokatpartnerselskab DK-8100 Aarhus C DK-2100 København ø lnfo@hot-law.com CVR nr. 35680470 
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Dette supplerende dokument skal læses i forlængelse af de i dk4 – Radio ApS’ ansøgning vedlagte bilag med underbilag, herunder særligt bilag 1.2.A.3 

”Organisationsdiagram og -beskrivelse”. 
 

 
 

Organisationsdiagrammet viser opbygningen af organisationen i dk4 – Radio. Det korresponderer med oplysningerne i ansøgningens bilag 1.2. og 1.4. 

Som oplyst er Per Lyngby ansat som direktør i dk4 – Radio med henblik på at tiltræde stillingen som administrerende direktør og ansvarshavende 
chefredaktør, hvis dk4 – Radio tildeles sendetilladelsen til den digitale radiokanal med fokus på kultur. Han vil sammen med administrationschefen, 

nyhedschefen, kulturchefen og programchefen udgøre radioens ledergruppe. 

 
Kulturchefen skal i samarbejde med henholdsvis nyhedschefen og programchefen sikre en klar kulturprofil og -dækning i radioens samlede sendeflade, 

hvad enten der er tale om nyheds- og aktualitetsudsendelser eller programvirksomhed. 
 

En anden nyskabelse er oprettelse af stillingen som dialogredaktør, som skal fungere i et samarbejde med nyheds-, kultur- og programcheferne.  

 
På de følgende sider beskrives den nødvendige kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte nøgleroller. Desuden uddybes det nødvendige ressourcevo-

lumen i de enkelte dele af organisationen, hvilket er beskrevet summarisk i organisationsdiagrammet. Først beskrives opgaven med at udvikle og drive 
dk4 – Radio. 
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Mål og midler for at udvikle DAB public service-radiokanalen 

 

Fornyelse og erfaring er de to egenskaber, der skal skabe og udvikle dk4 – Radio. 
 

Begge dele besiddes af støttevirksomheden Bravad Production ApS, som i snart 25 år har leveret det indhold, 
der udvikles og sendes i døgndrift på den landsdækkende tv-station dk4 samt på dk4.tv, dk4podcast og Dansk-

top Radio. Samtidig har støttevirksomheden INmotion ApS i 12 år været teknisk leverandør og udvikler af 
produktions-, studie-, lyd- og redigeringsfaciliteter i København og Aarhus samt OB-vogn og ENG-produkti-

onsudstyr. dk4 – Radio vil som beskrevet i ansøgningen samarbejde med disse to selskaber. 

 
Fornyelse og erfaring vil også præge radioens nyheds- og aktualitetsdækning samt i kulturdækningen og den 

øvrige programvirksomhed. Det vil ske med fem fokuserede indsatsområder: 
 

› Medinddragelse 

› Mobilitet 
› Rygsæk-radio 

› Live-sendinger 
› Stifinder-journalistik 

 
Især unge, men stadig flere mennesker i alle aldre, ønsker medinddragelse, medindflydelse, medbestemmelse 

– og nogen også medskabelse – hvis de skal finde værdi i medier og som i dette tilfælde lytte til DAB-radio. 

De vil lyttes til og ikke kun selv lytte. 
 

Det skal radioen opfylde ved ikke kun at lave taleradio med gæster i studiet, men også at komme ud blandt 
folk. Derfor er mobilitet blandt medarbejderne et indsatsområde. De organiseres som udgangspunkt på re-

daktioner i København og Aarhus, men skal også ud og møde lytterne. 

 
En af arbejdsopgaverne er at være let til fods og lave rygsæk-radio med bærbart, enkelt udstyr. Det vil blive 

muliggjort. Også som live-sendinger ved bl.a. arrangementer, folkemøder, musik- og kulturbegivenheder. 
 

En femte nyskabelse er stifinder-journalistik, hvor radioens medarbejdere tager ud og møder folk, hvor de 

lever og bor. Folk, der inspirerer, er frontløbere og viser nye veje i samfundets udvikling. Radio-stringere i 
udlandet får samme muligheder for at bevæge sig rundt med mikrofon. 

 
Den ultimative ambition for DAB-radiokanalen er ikke blot at skabe oplysning til borgerne om samfundet, men 

at skabe inddragelse af borgerne i samfundet. 
 

Det er en selvfølge, at radioen organiseres og bemandes med kompetente medarbejdere, så den lever op til 

kravene i public service-aftalen om nyheds- og aktualitetsdækning og en stærk kulturdækning samt tilsagnene 
om programvirksomhed – og mere til. 

 
dk4 – Radio vil sikre, at DAB-radioens nyhedsmotor snurrer og spinder, og at programvirksomheden menne-

skeliggøres gennem et åbent møde med virkeligheden. Derfor vil vi i den løbende programvirksomhed foku-

serer på fire hovedtemaer, der er vigtige for danskerne: 
 

 
1. Levende ord 

 
Danmark har nu 10 årlige folkemøder, hvor tusinder af mennesker deltager. Et af dem er Demokratiets Folke-

møde på Himmelbjerget, som oprindeligt hed Himmelbjergsfesten, da digteren Steen Steensen Blicher etab-

lerede den i 1839 – før grundloven. Et andet er Skivemødet, der foregår på Jenle, Jeppe Aakjærs hjem, hvor 
han i 1910 første gang holdt møde med plads til det levende ord. 

 
Andre er Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors, Naturmødet i Hirtshals, Madens Folkemøde på Lol-

land, Folkemøde Møn, Folkets møde i Aarhus, Folkemødet i Odsherred og Ungdommens Folkemøde i 
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København. Her vil radioen være til stede og få folk i tale – gerne live – og formidle samtaler og samhørighed 

i radioens programflade. 

 
 

2. Kloden drejer 
 

Bæredygtighed er et andet tema, radioen vil beskæftige sig med. Det bliver med fokus på FNs 17 verdensmål, 
klima, energi, cirkulær økonomi mv. Temaet vedkommer alle, og det er målet at interagere med så mange 

lyttere som muligt om det grundlæggende spørgsmål: Hvordan giver vi kloden videre til børn og børnebørn i 

mindst lige så god stand, som vi selv overtog den i? 
 

 
3. Nordlyset 

 

Et tredje tema er Norden og de nordiske lande inklusive Grønland og Færøerne. Danmarks mest beslægtede 
naboer. Norden er en innovativ og bæredygtig region sammenlignet med resten af verden. Programmerne 

tager fat på nordisk litteratur, film (Nordic noir), teater, tv, kunst, kultur, design, arkitektur, gastronomi, geo-
politik, natur, sprog, historie, identitet, levevis, samhørighed mv. Bl.a. med reportager og nyheder fra vores 

nabolande. Baltikum, Østersøregionen og Nordatlanten vil også blive inddraget. 
 

 

4. Ét land 
 

Et fjerde tema er sammenhængskraften og fællesskabet i Danmark. Land og by, kontinent og øer, provins og 
hovedstad mv. Radioen vil beskæftige sig med, hvorfor vi tilsyneladende er hinandens modsætninger og ikke 

forudsætninger i et land, der måler 452 kilometer fra Bornholm til Blåvandshuk og 368 kilometer fra Skagen 

til Gedser. 
 

 
***** 

 

 
Med det som baggrund lægger vi vægt på følgende kvalifikationer, kompetencer, ekspertise og erfaringer hos 

nøglepersoner og medarbejdere i øvrigt: 
 

 
Administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør 

 

Som øverst ansvarlige for radioens drift og udvikling er Per Lyngby tiltænkt en rolle som administrerende 
direktør og ansvarshavende chefredaktør. En stilling, han har haft i over 20 år som chef for NORDJYSKE Medier 

med sin brede vifte af både nyheds- og featuremedier, herunder nyheds- og programvirksomhed i radioerne 
ANR og Radio NORDJYSKE. Der skal i det hele henvises til ansøgningens bilag 1.2.A med underbilag. 

 

Han har stået i spidsen for en række nyskabelser og kommer til opgaven med både erfaring og innovations-
kraft, hvilket vurderes at være afgørende for at udvikle den ny public service DAB-radio. 

 
Der er ikke nødvendigt med ansættelse af hjælpefunktioner i direktionen, idet Per Lyngby i en årrække har 

været vant til at arbejde selvstændigt med direktionsopgaver uden fx sekretærbistand. 
 

 

Administrationschef 
 

Som administrationschef og medlem af ledergruppen planlægges der ansat en jurist med erfaring i public 
service-medievirksomhed og håndtering af personaleforhold. Der er tale om en bred vifte af opgaver som 

strategi, public service-opfølgning og redegørelse, økonomi, administration og HR. 
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Der påtænkes også ansat en økonomimedarbejder/controller og en administrativ medarbejder med erfaring 

fra løn, personale og HR. Desuden skal der ansættes en radiotekniker, som kan trække på erfaringer fra 
INmotion og vil få et fagligt samarbejde med det selskab. Især lægger vi vægt på, at teknikeren har erfaring 

med bærbart udstyr til medarbejderne, når de skal ud i marken. 
 

 
Nyhedschef 

 

Nyhedschefen skal lede både nyheds- og aktualitetsafdelingen og skal derfor have erfaring fra arbejdet med 
en nyhedsmotor, der for alvor sætter i gang fra morgenstunden, og have indsigt i og erfaring med produktion 

af radio. Nyhedschefen skal også være en holdspiller sammen med de øvrige chefer og medarbejdere og 
formå at udnytte den lille virksomheds dyder. 

 

Nyheds- og aktualitetsredaktionen kommer til at bestå af 10 faste journalister og to journalistpraktikanter, 
fordi sidstnævnte typisk bringer gejst og nytænkning med sig, og fordi radioen kan bidrage til talentudviklin-

gen. Desuden bliver et samarbejde med Ritzau og stringere i udlandet vigtige for nyheds- og aktualitetsdæk-
ningen. Det vil være tilstrækkelig kapacitet til at levere nyhedsdækning med timenyheder året rundt, og det 

vil sammen med nyhedschefen blive overvejet, om der skal samles et egentligt morgenhold, hvor meget af 
tyngden i nyhedsformidlingen ligger. 

 

Redaktionen skal både fungere som et hold, hvor en af medarbejderne får til opgave også at lave vagtplaner 
for især timenyheder døgnet rundt, men også som fagkyndige journalister med forskellige specialer. Det stiller 

krav om samarbejde, men det kan godt fungere, så der både er den nødvendige ekspertise til stede, og at 
arbejdsopgaverne løses i fællesskab på tværs af fagspecialer. 

 

Der vil blive udpeget fagredaktører, som selv indgår i produktionen på lige fod med de øvrige, og områderne 
er: indland, udland, politik, erhverv, kultur, klima, energi og bæredygtighed. To-tre medarbejdere vil jævnligt 

på skift rejse til brændpunkter i udlandet og rapportere derfra. Desuden vil udlandsdækningen blive suppleret 
af stringere og reportere, der allerede befinder sig udenlands, herunder Færøerne og Grønland samt de nor-

diske lande. 

 
Nyhedsformidling kræver medarbejdere, der har særligt flair for det tempo og den puls, der er, idet det ad-

skiller sig fra programvirksomhed og -tilrettelæggelse. 
 

 
Kulturchef 

 

Kulturchefen får et samlet, tværgående ansvar for radioens kulturprofil og -dækning, som omfatter både 
nyheder og programmer. Kulturchefen får ikke sine egne medarbejdere, men skal aftale ambitioner og dæk-

ning med henholdsvis nyhedschefen og programchefen. Det kræver et menneske, der har et stærkt kendskab 
til og indsigt i hele kulturområdet – og helst med en redaktionel baggrund. Vedkommende skal være god til 

at samarbejde med de øvrige medarbejdere. 

 
 

Programchef 
 

Programchefen skal i forhold til de fire hovedtemaer koordinere indsatsen med nyheds- og kulturcheferne. Det 
bliver en krævende opgave at styre programlægning og -afvikling, fordi der vil blive sendt forskellige program-

mer dagligt og med forskellige værter og programmedarbejdere, herunder i et samarbejde med Bravad Pro-

duction. 
 

Derfor skal programchefen have erfaring fra en tilsvarende stilling, være nyskabende og kunne holde overblik 
over programmer med værter med holdninger og værdier, nyhedsprogrammer, debatprogrammer, kulturpro-

grammer, formidling af musik, satire mv. 
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Til at hjælpe sig får vedkommende seks faste værter og programmedarbejdere. Desuden vil programchefen 

skulle indgå i et samarbejde med Bravad Production. 
 

 
Dialogredaktør 

 
Dialogredaktøren er en nyskabelse, der skal bidrage til at udvikle en tæt interaktion med lytterne af den digitale 

radio, herunder streamet radio, podcasts og radiokanalens liv på sociale medier. Det kræver en person, der 

evner at motivere nyheds-, kultur- og programcheferne til at inddrage lytterne så meget som muligt, at sende 
medarbejdere ud og møde lytterne og ikke omvendt, og at skabe en god og givende dialog. 

 
Til opgaverne hører udover interaktion med lytterne konkrete initiativer til med sms og telefon at få lytterne i 

tale i radioen. Desuden skal dialogredaktøren være ambassadør for rygsæk-radio, stifinder-journalistik, live-

udsendelser, debat- og folkemøder og etablering af et lytter-panel, som jævnligt fornys, og som via spørgsmål 
fra radioen kan bidrage til mindre undersøgelser. 

 
Til det hører også en stærk inddragelse af lytterne via og på de sociale medier. Derfor får to SoMe-medarbej-

dere – gerne med redaktionel baggrund – reference til dialogredaktøren. Det samme gør en digital udviklings-
chef, fordi dialogen med lytterne er værdifuld, når radioen skal udvikle sig. Hertil hører udvikling af udstyr, 

der gør det let for medarbejderne at bevæge sig ud på landevejen og lave radioindslag også live. 

 
Endvidere er det vigtigt at udvikle website, app, podcast mv., så lytterne får flere muligheder for dels at lytte 

til radioen, dels at give sit besyv med i den. Den digitale udviklingschef behøver ikke at have decideret radio-
erfaring, men det er en fordel. 

 

 
***** 

 
 

Der er budgetteret med alle nævnte nøglemedarbejdere. 
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