Ledelsesberetning
TV Vestsjælland har igen været meget aktive.
Seertal:
Folketingets Kulturudvalg har besluttet at Gallup ikke skal indsamle seertal, da de bygger på et forkert
grundlag, set i relation til nye distributionsplatforme.
Vi arbejder konstant på at udbrede kendskabet til vores sendeflade, f.eks. uddeles flyers til alle vi har
interviewet. Det er blevet til over 250 interview i 2017.
Programmer:
Vi har startet programserien ”Fremtidens Guld” på baggrund af politikernes ønske om at flere unge bliver
håndværkerlærlinge som alternativ til boglig uddannelse.
Der findes 106 håndværksfag, ca. 36 i Region Sjælland. Vi oplever en stor opbakning fra arbejdsgiverne når
vi vil interviewe lærlingene.
Vi har deltaget i en jobmesse i Sorø, hvor vi interviewede de unge skoleelever om deres valg efter
folkeskolen.
Dansk Top Scenen som er vores programmæssige flagskib Hele setuppet omkring programmet er blevet
løftet, bla ved at vi har fået to dygtige musikere ”Butterflies” til at stå for teknik og være konferencier. .
Teknisk afvikling forestås af NVpro´s teknikere Marck og Dennis.
Disse partnere tilsikrer en konstant udvikling og forbedring af programmet.
Mathilda M. filmer og redigerer, som fast fotograf – og klargør ugens programmer. Hun gør et uvurderligt
arbejde for TV Vestsjælland.
Drift:
Forhandlingerne om en ny medielov pågår.
Vi ønsker meget at vi får forlænget sendetiden med 10 år. Får 2 millioner i tilskud og ikke skal betale til DIGI
TV, som er et meget stort indhug i vores økonomi.
Socialt ansvar:
Vi har fortalt virksomhederne, at de ved at ansætte en lærling, er med til at tage et ansvar. Derfor har vi med
glæde sagt ja til at dele omkostningerne til en lærling; Mikkel - som har udvist engagement og flid.
Udgiften har givet røde tal på bundlinjen, som bliver udvisket i det nye år.
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