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Generalforsamling i Radio MS 2014 den 26. maj 2014 i Scleroseforeningens lokaler på Mosedalvej
15, Valby.
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Dagsorden iht vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse af denne
3. Kassereren fremlægger regnskab for regnskabsåret – og godkendelse af dette
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand – kun i lige år
6. Valg af næstformand – kun i ulige år
7. Valg af kasserer – hvert år
8. Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert 2. år
9. Valg af 2 suppleanter, der er på valg hvert år
10. Valg af revisor
11. Fastsættelse af kontingent
12. Evt.
Tilstede
Anders Munck, Jette Skovby, Lone, Charlotte, Bille Sterll, Tina Strømann, Svend Erik, Niels
Freitag, Rix Untidt, Jan Mølgaard, Charlotte Holmboe, Søren Amstrup
1. Valg af dirigent
Charlotte Holmboe blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt idet den afholdes i
maj måned og er indkaldt med min. 2 ugers varsel.
2. Formandens beretning
Rix fortalte om Radio MS' arbejde i året, der er gået.
Medlemstallet er pt 160, og folk gentegner. En stor tak til Lotte Lykke, der står for
medlemssystemet og rykkere.
Lyttertallet er stabilt, 80.000 om året, cirka 5000 om måneden, uden lytning via facebook, som
vi ikke kan få tal på.
Økonomien er fin ud, og radioen har cirka 20.000 kr på bogen. Flest penge er kommet ind fra
foredrag, som især Rix holder. Største udgift er teknik.
Radioen har fået tre nye værter og to nye udsendelser: MS kost og Kom Blot. Andre udsendelser
ligger lidt underdrejet.
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Send live har trukket tænder ud hos Rix, trods kæmpestor hjælp fra David Filskov. Har været
meget vanskeligt rent teknisk. Erfaringerne er blandede. Det er lykkedes, men koster mange
kræfter, og der er behov for et klart mål for udsendelserne.
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En stor udfordring lige nu er, at Rix er syg og skal opereres. Der ligger ikke færdige udsendelser
på lager. Den faste kerne af folk er lidt for lille, og det kan mærkes, når folk er væk.
Der mangler en Redaktionssekretær, der kan holde snor i folk og bevare overblik. Vi har brug for
sådan en person!
Udsendelserne er begyndt at ligne hinanden mere, fordi vi er blevet mere sammenspiste og
ligner hinanden mere. Variationen var større i starten, så der er brug for frisk blod.
Mange ting peger fremad: radioen har en god kontakt til Scleroseforeningen og god omtale i Lev
med MS. Kontakten til hospitalsvæsenet er også god. Rix deltager i flere møder i regionerne om
den empowergjorte patient. Også god kontakt til psykologerne i par3, som arbejder med
empowerment. Mere samarbejde med den også på vej.
Forslag til fremtidige mål for radioen kunne være:
Tre nye værter, som ikke skal læres op af Rix.
Fast grundfinansiering til drift - en fast sum.
En Redaktionssekretær, evt. Med løn?
Evaluering af Send Live
Natradio - streamet, ikke podcastet ... For 1275 kr i kvartalet kan vi spille al musik hos Koda/
Gramex. Skal vi lave natradio?
Det skal være lettere at melde sig end og betale.
Redaktionelle mål
Research = oplysning. Det kan vi blive bedre til.
Flere gæster- ring til nogen - bare fem minutter.
Mål for lytterne:
De skal blive klogere af at lytte
Der må ikke gå kaffeklub i den, ikke så indforståede som idag.
De skal vide, hvad de støtter, når de betaler til os.
De skal føle, de er med i en succes, som udvikler sig. Hvordan får vi lytterne med og skaber
engagement og kontakt?
Beretningen blev godkendt. Mål dog til fremtidig debat.
3. Regnskab
Jan M fremlagde årsregnskab 2013. Se bilag.
Indtægter 64.770 kr, inkl. 45.000 kr. fra Socialministeriet til Send Live.
Udgifter 19.713,54 kr. Penge til Live hensat til 2014. Resultat 56,46 kr.
Regnskab godkendt.
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