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F
redericia TV skylder
både staten, kommu-
nen og sendesamvir-
ket Kanal Syd store be-

løb, og snart bliver Skats ind-
drivelsescenter pudset på
den lokale tv-station. 

Kulturstyrelsens sekretari-
at for Radio- og tv-nævnet har
sendt en regning på de
114.710 kr., som Fredericia TV
fik i tilskud for 2010. Samtidig
har styrelsen valgt at tilbage-
holde 186.000 kr., som skulle
have været udbetalt til tv-sta-

tionen i 2011. Ifølge fuldmæg-
tig i Kulturstyrelsen Hasse
Andersen har Fredericia TV
på trods af rykkere hverken
aflagt regnskab for 2010 eller
2011. Styrelsen har heller ikke
modtaget de obligatoriske
skemaer over, hvad kanalen
har sendt. Så Radio- og tv-
nævnet havde ikke noget
valg. 

– Det er en generel betin-
gelse for at få udbetalt til-
skud, at man aflægger regn-
skab. Og når man ikke opfyl-
der tilskudsbetingelserne,
kræver vi pengene tilbagebe-
talt. De får tre rykkere, og så
overgår sagen til Skat, siger
Hasse Andersen.

Fredericia Kommune har
givet Fredericia TV et driftstil-
skud på 50.000 kr. om året,
men det er også slut. Beløbet

for 2012 var udbetalt, men bli-
ver nu krævet tilbage. 

Regning kan vokse
– Vi har fået oplyst, at de ikke
har opfyldt forpligtelserne i
forhold til det, de skulle sen-
de, og at deres sendetilladel-
se er inddraget. Derfor sen-
der vi en regning på 50.000
kr., for vi giver ikke bare til-
skud. Der er et formål med at
sende tv, og man skal leve op
til nogle betingelser, siger
økonomisk konsulent for kul-
tur- og fritid Inge Reinholdt. 

Den kommunale regning
kan endda vokse. 

– Vi har bedt om og rykket
for at få et regnskab for 2011,
men vi har ikke modtaget det,
så vi kender endnu ikke situa-
tionen for 2011. Men vi skal
sikre os, at tilskud bliver an-
vendt til formålet, siger hun. 

Afleverer tilladelsen
Kanal Syd kræver ligeledes, at
Fredericia TV kommer til lom-
merne. Ifølge sendesamvir-
kets kasserer, Gunner Thom-
sen, skylder Fredericia TV

over 50.000 kr. i kontingenter
og afgifter for brug af sende-
master. Reelt er tv-stationen
derfor smidt ud af Kanal Syd. 

– Da vi nåede den 31. de-
cember, valgte vi at udelukke
dem fra systemet, indtil de
har afviklet gælden, siger
Gunnar Thomsen. 

Ifølge Hasse Andersen fra
Kulturstyrelsen blev statens
regning for 2010-tilskuddet
sendt til Fredericia TV efter et
møde i radio- og tv-nævnet i
februar. Tv-stationen kan sta-
dig nå at sende 2011-regnska-
bet ind til Kulturstyrelsen og i
teorien få del i de tilbagehold-
te midler, for fristen er på
mandag. Intet tyder dog på,
at det kommer til at ske. Has-
se Andersen understreger, at
Fredericia TV har fået chan-
cer for at sende regnskaber
og skemaer ind 

– Men i stedet har de nu
meddelt os, at de har sendt
den sidste udsendelse den 2.
januar 2012, og at de tilbage-
leverer deres programtilla-
delse. Uden den, kan man ik-
ke få tilskud, siger han. 
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Kæmpe regning
til Fredericia TV
Kulturministeriet, kommunen og 
Kanal Syd kræver mindst 214.000 kr.
fra Fredericia TV. Sendesamvirke 
har nu udelukket tv-stationen 
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AF THOMAS JUUL
thju@fredericiadagblad.dk

Med en samlet gæld til stat,
kommune og Kanal Syd på
mindst 214.000 kr. og med
blot fire-fem frivillige på hol-
det, ser fremtiden ikke lys ud
for Fredericia TV. 

Men formand Poul Chri-
stensen tager situationen ro-
ligt. Han mener, at tv-statio-
nen stadig kan forhandle
med Kulturstyrelsen og kom-
munen. 

– Sagerne er ikke helt af-
gjort endnu. Det kunne blive
ret mange penge, som vi skyl-
der væk, men det tror jeg ik-
ke, at det bliver, siger Poul
Christensen. 

Du er slet ikke bekymret?

– Det bekymrer mig ikke i
den grad, at jeg ikke tror, vi
får det løst, siger Poul Chri-
stensen. 

Men har I pengene?
– Det har vi ikke i kontan-

ter. Men vi får en ordning, og
så fungerer det, siger forman-
den, der ikke mener, at hver-
ken medlemmer eller besty-
relse kan komme til at hæfte
for gælden. 

Sendte i tre timer
Han kan dog bekræfte, at Fre-
dericia TV har fået regninger
fra Kulturstyrelsen, kommu-
nen og Kanal Syd. At sende-
samvirket har smidt Frederi-
cia TV ud af sendefladen, af-
viser han. 

Der var for få seere, og tv-
stationen meldte selv fra, si-
ger han. 

– Vi skylder dem nogle
penge, men vi er ikke blevet
udelukket. Vi sendte tv til den
dato, da vi selv meldte fra, og
det var den 1. januar i år. Men
vi har ikke haft mange penge,
og vi skylder dem stadig, si-
ger Poul Christensen. 

Den lille forening har dog
haft flere former for tilskud at
gøre godt med. I 2010 frigav
byrådet 200.000 kr. til etable-
ring af tv-stationen samt
50.000 kr. i årligt driftstil-
skud. Oveni kommer stats-
støtten, som i 2010 var på
knap 115.000 kr. Altså havde
Fredericia TV 365.000 kr. at
lave tv for i 2010. Ifølge Poul
Christensen er pengene
brugt på udstyr og vedlige-
holdelse af udstyr, men hvor
meget tv, skatteborgerne har
fået for pengene, er uklart. 

Fredericia TV havde indtil
årsskiftet tre timers sendetid
om ugen på Kanal Syd, men
har ikke afleveret regnskaber
og skemaer over sendeflader-
ne. Derfor har Kulturstyrel-
sen nu krævet de knap
115.000 kr. retur. 

Nyheder fra 2010
På tv-stationens hjemmeside
er det seneste indslag under
punktet ”Nyheder” borgme-
sterens nytårstale – ikke fra
det seneste årsskifte, men fra
2010/2011. Derudover kan

man på hjemmesiden finde
10 programmer, alle fra 2010. 

Mens Kulturstyrelsen valg-
te at tilbageholde tilskuddet
for 2011, fortsatte Fredericia
Kommune udbetalingen i
2011 og 2012. Dog har kom-
munen nu krævet 2012-til-
skuddet retur, men de penge
satser Poul Christensen fort-
sat på at beholde. 

Som omtalt i avisen er Fre-
dericia TV nu gået sammen
med Det lille Fjernsyn i Bred-
strup-Pjedsted om at lancere
en ny tv-kanal. Den debutere-
de mandag eftermiddag på
YouSees kabelnet. 

– Når vi har fået krav om til-
bagebetaling, skyldes det, at
vi ikke har sendt siden 1. janu-
ar. Men nu begynder vi jo at
sende igen, siger formanden. 

Han har dog opgivet at få
flere penge fra Kulturstyrel-
sen. 

– Nu sender vi på kabel-tv,
og det kan man ikke få tilskud
til, siger han. 
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Formand: Vi får en ordning
Fredericia TV trak sig
selv fra Kanal Syd,
siger Poul
Christensen, der
fortsat håber på
kommunalt tilskud

AF THOMAS JUUL
thju@fredericiadagblad.dk

En påvirket 26-årig mand
gik bersærk på motorvejen
mellem Fredericia og Vejle
tirsdag aften.

Ved 17.30-tiden gik man-
den ifølge vagtchef ved Syd-
østjyllands Politi, Henrik
Dam, rundt på motorvejen
ved Bramdrupdam i Kol-
ding i nordgående retning.
Han tog sin skjorte af, og to
bilister stoppede for at tage
ham med i den trafikfarlige
situation. 

Sparkede til venlige
bilister
Men den 26-årige gik ifølge
politiet i stedet amok og
sparkede på de to køretøjer.

På et tidspunkt tog en
tredje bilist så manden med
op.

Men under stadigt uklare
omstændigheder blev den
ulovlige og vrede vandrer,

der er fra Viborg, sat af klok-
ken 17.36 længere nordpå
mod Fredericia og Vejle.

– Det var han tilsynela-
dende så utilfreds med, at
han begyndte at råbe og
sparke til flere biler på mo-
torvejen, oplyser politikom-
missær, Carit Andersen, fra
Lokalpolitiet i Vejle.

Overfaldt fire personer
Til bens nåede manden, der
beskrives som stor og med
tatoveringer, frem til raste-
pladsen Skærup Øst, og her
fortsatte raseriet.

Klokken 17.54 modtog po-
litiet overfaldsalarm fra
Shell-tanken på rasteplad-
sen.

Den 26-årige truede en
norsk kvinde på livet og tog
halsgreb på hende for at få
kvindens bil udleveret. To
ekspedienter på tanken
blev henholdsvis slået i ho-
vedet og skubbet, ligesom
en ældre mand også fik et
skub i ryggen, fortæller Ca-
rit Andersen.

Til slut fik to patruljer
manden overmandet, an-
holdt og ført væk. 

Han sad onsdag formid-
dag i detention og skal nu
afhøres med henblik på
eventuel fremstilling i
grundlovsforhør.
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Mand gik
amok på
motorvej
Tågede rundt over
flere kilometer,
smed tøjet,
sparkede,
tog kvælertag, 
slog og truede 

AF MORTEN KIILERICH
moki@fredericiadagblad.dk

Lørdag den 28. april og søndag den 29. april er Madsby Le-
gepark ramme om en tegnekonkurrence, hvor alle interes-
serede børn kan deltage. Kunstneren Steen K. Andersen fra
Aka Design styrer tegnekonkurrencen, og han står de to
dage klar med lærreder, blyanter, maling og pensler til del-
tagerne. Børnene bestemmer selv, hvor i legeparken de vil
placere sig – og de bestemmer også selv, hvilket motiv, de
vælger. De færdige tegninger afleveres enten til Steen K. An-
dersen eller i legeparkens informationshus. 

Blandt de afleverede børneværker udvælges tre vindere,
som alle vinder en hyggedag i legeparken for 25 personer i
sæsonen 2013. I hyggedagen indgår plads i et madpakke-
hus, gratis grillplads og rådighed over fem både i søen i én
time.

Navnene på vinderne offentliggøres i pressen.
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Tegnekonkurrence i Madsby 


