1. udgave, 7. årgang 2003

L

VNs medlemsblad, GORM,
har efterhånden 7 år på
bagen. I det virkelige liv er det
en alder, hvor megen ny lærdom venter lige om hjørnet, og
det er faktisk det samme i
GORMs tilfælde. LVNs medlemsblad er nemlig blevet introduceret for ny teknik, og
GORM findes nu også en elek-

tronisk version. Mere om det
senere…
Her skal det først dreje sig om
den gode, gamle papirversion.
Traditionen tro kan du på de
næste sider både rejse tilbage
til det forgangne radioår og
skue frem mod det kommende.
God fornøjelse!

Året der gik

R

de frivilliges store indsats var
det aldrig lykkedes!

Renovering

”Hønsehuset” er nu så godt
som færdigrenoveret, og det
blev markeret ved et Åbent Hus
arrangement lørdag den 12.
april. Forud er gået et år med
hektisk aktivitet.

adioåret 2002 blev et godt,
men også hektisk og rodet
år på LVN. Det helt store projekt var renoveringen af det gode, gamle ”Hønsehus” på Stadionvej, hvor LVN og Vrå Amatørteater har til huse.

Som nævnt i sidste udgave af
GORM fik vi bevilget et tilskud
fra Løkken-Vrå Kommune på
610.000 kr. til materialer. Det
var en glædelig nyhed, men
også en nyhed der forpligtede,
og en nyhed der betød en stor
frivillig arbejdsindsats for rigtig mange mennesker.
Fra radioens bestyrelse og
medarbejdere skal der her lyde
en stor tak til de mange frivillige, der har ydet en indsats i
forbindelse med renoveringen.
Heriblandt også vores gode naboer fra Børnenes Jord. Uden
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Der er bygget en ekstra mur
hele vejen rundt om huset, og
imellem den gamle og nye mur
er der isoleret. Der er kommet
stålbuer op over teatersalen og
nye træspær over LVNs lokaler.
Nye vinduer og døre har afløst
de gamle og efterhånden ret
rådne. Og der er lavet en tilbygning i forlængelse af teatersalen til indgangsparti/øverum.
Indenfor hos LVN har vi blandt
andet fået udskiftet det mere
end 25 år gamle gulvtæppe, og
væggene er blevet frisket op
med en gang maling. Og så er
det gamle og slidte køkken ble-

Hønsehuset før renoveringen

Hønsehuset efter renoveringen

vet erstattet af et funklende
nyt.

smule, idet vi ikke sendte live
om morgenen, men ”kun” fra
12-24. De resterende 12 timer
i døgnet blev varetaget af vores
musikcomputer, som blandede
et mix af jingles og musik.

Trods ombygningen i og omkring radioens studier og lokaler har vores medarbejdere
formået at lave radio. Forholdene har ikke altid virket lige
indbydende, men medarbejderne har vist stor forståelse og
ikke mindst "kreativitet". Så også en stor tak til dem!
LVN er næsten ikke til at kende
igen, og hvor er det dejligt! Renoveringen har længe været tiltrængt, så det er en fornøjelse
at se det færdige resultat. Du
skal være velkommen til selv at
lægge vejen forbi og tage de
nyrenoverede lokaler i øjesyn.
Du kan også se flere billeder
på www.radiolvn.dk

Sommerradio 2002
Trods et omfattende byggerod
blev der selvfølgelig afholdt
Sommerradio i uge 28 og 29.
Konceptet var dog ændret en

Til gengæld for indskrænkningen af live udsendelserne fik vi
frigivet nogle medarbejderressourcer til at køre vores rullende studie, campingvognen, til
Torvet i Løkken. Denne ide har
vi modtaget mange positive tilbagemeldinger på, fordi mange
netop forbinder Sommerradioen med campingvognen på
Torvet. Vi vil derfor gøre alt for
at genoplive og fastholde den
tradition i de kommende år!
Sommerradioen 2002 blev tilrettelagt af en lille, men effektiv skare af radiofolk, som
havde det sjovt og heldigvis fik
megen positiv lytterrespons!
Flere af radioens garvede medarbejdere
måtte
desværre
melde fra til Sommerradioen
2002, men vi er glade for at se,
at nye kræfter er klar til at
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videreføre denne traditionsrige
del af LVN. Ja, faktisk har radioen fået en hel håndfuld nye
medarbejdere i løbet af det seneste år, så vi er meget optimistiske. Vi har dog altid plads
og opgaver til endnu flere… så
hold dig endelig ikke tilbage!

Det nyrenoverede mødelokale med
det lige så nye køkken i baggrunden.

Radiofodbold/Teambuilding
Normalt bliver Sommerradioen
fulgt op af radiofodbold; en
fodboldturnering hvor radioer
fra hele Danmark mødes til
hyggeligt samvær, fest og konkurrence. I 2002 skete der dog
nogle misforståelser fra arrangørernes side, så vi kom aldrig
af sted. Til stor skuffelse for
mange af medarbejderne. LVNs
bestyrelse vedtog derfor at
lave en erstatningstur for at
vedligeholde og styrke sammenholdet
blandt
radioens
medarbejdere.
Turen
fandt
sted i en januar-weekend 2003,
og det blev en succes!
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Juleradio 2002
Årets Juleradio var som sædvanlig en god sammenblanding
af julemusik, julehygge og glade medarbejdere. Trods byggerodet blev radioen pyntet på
behørig vis - endda med juletræ. Endnu engang var der
flittige, garvede medarbejdere
bag det hele. Bestyrelsen gjorde ikke meget andet end at bevilge en smule penge til projektet. Herefter ordnede medarbejderne resten. Og det er
præcis sådan, vi kan li´ det på
LVN… medarbejderne har selv
stor indflydelse.

Tilskud fra
Kulturministeriet
På generalforsamlingen 2001
udtrykte radioens daværende
formand, Anders Hansen, sin
bekymring for den fortsatte
eksistens af radioens basistilskud fra Kulturministeriet. Vi
havde fået ny regering, og deres planer omkring basistilskud
til lokalradioer kendte vi af gode grunde ikke. Men i løbet af
2002 blev vi klogere! Regeringen ændrede nogle ansøgningsdatoer, og kravene til en tilskudsberettiget, ikke-kommerciel lokalradio skærpedes. Men
trods skærpede krav, nye ansøgningsdatoer og dyngevis af
papirer fra København blev radioen også i 2002 bevilget støtte af Kulturministeriet.

Årets medarbejder

Denne titel blev indstiftet i år
2000 og uddeles på LVNs generalforsamling til en medarbejder, der har gjort en ekstra
indsats. Jeppe Larsen-Ledet og
Per Wilhelmsen har tidligere
modtaget titlen, og i år blev
det Nille (Niels Erik Øland Hansen), der løb af med hæderen.
Nille er en af de garvede radio-

Årets medarbejder, Nille,
står og får en snak med
Leo i Teknik 1.

folk, idet han har været med
stort set siden radioens start.
Nille er meget optaget af lokalpolitik, og begrundelsen for at
vælge ham som årets medarbejder er da også hans kæmpe
indsats og engagement for at
levendegøre lokalpolitikken via
radioen. Det kom særligt til udtryk ved kommunalvalget i november 2001, hvor Nille - sammen med Carl Duch - stod for
tilrettelæggelsen af LVNs valg-

dækning. Flere ugers optaktsudsendelser med hver af de opstillede
valglister
krævede
mange anstrengelser i form af
research, optagelse og koordinering.

www.radiolvn.dk
Som allerede antydet flere
gange har LVN fået sin egen
hjemmeside. Den har været
lang tid undervejs, men nu kan
vi endelig løfte sløret for den
elektroniske version af GORMfolderen; LVN Online. Vi venter
os meget af dette nye tiltag og
håber, at hjemmesiden bliver
flittigt besøgt af dig og vores
øvrige lyttere, medlemmer og
forretningsforbindelser.
På www.radiolvn.dk kan du fx
følge med i LVNs program, se
radioværterne og billeder fra
radioens mange aktiviteter. Og
så kan du ikke mindst søge i
LVNs musikdatabase. Du kan i
ro og mag finde dit yndlingsnummer - fx som forberedelse
til lytterønsker.
Har du ris, ros eller forslag til
konkret indhold på hjemmesiden, modtager vi meget gerne
dine kommentarer. Du kan for
eksempel sende en e-mail til
lvn@radiolvn.dk
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Generalforsamling

L

VNs ordinære generalforsamling 2003 løb af stablen
mandag den 24. marts. Rigtig
mange af radioens medarbejdere mødte op, og det blev som
sædvanlig en rigtig hyggelig aften. Ikke mindst fordi generalforsamlingen for alvor markerede indvielsen af vores nyrenoverede mødelokale og køkken…
og så selvfølgelig på grund af
de obligatoriske rullepølse- og
ostemadder!
Dette års generalforsamling
bød for første gang på en formandsberetning
fra
Jeppe
Larsen-Ledet, som jo afløste
Anders Hansen på posten sid-

Nille (Niels Erik
Øland Hansen)
(Sekretær)

Per Brønum
Wilhelmsen
(Program)

Selma Hansen
(Kasserer)
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ste år. Regnskabet blev fremlagt af kasserer, Selma Hansen, som i øvrigt senere på aftenen blev valgt ind i den nye
bestyrelse.
Regnskabet
for
2002 ser særdeles fornuftigt
ud, så endnu engang kan vi
konstatere, at LVN har en solid
økonomi. Det er dejligt at se,
at de senere års tiltag i retning
af en økonomisk stabilisering
virker!
Valget til den nye bestyrelse
bød kun på en enkelt udskiftning. Anders Hansen holder en
bestyrelsespause, og i stedet
indtræder
LVNs
kasserer,
Selma Hansen.
Jeppe LarsenLedet
(Formand)

Iben Kjølby
Korneliussen
(Medarb. kontakt)

Louise Kjær var
ikke til stede
(Medarb. kontakt)

Hanne Hornshøj
(Næstformand)

Anne Hornshøj
Leo Madsen

(1. suppleant)
(2. suppleant)

Henrik Jensen
Peter S. Poulsen
Frederik Nordsborg

(Revisor)
(Revisor)
(Revisor suppleant)

På generalforsamlingen blev
det besluttet at bevare kontingentsatserne for det kommen-

de år på samme lave niveau
som hidtil:

Enkelt-medlemskab
Husstands-medlemskab
Forenings-medlemskab

Som medlem af LVN er du med
til at sikre driften af et lokalt
initiativ, som udelukkende drives af frivillige. LVNs medlemmer modtager medlemsbladet
GORM en gang om året. Des-

80 kr.
125 kr.
300 kr.

uden har din forening med et
foreningsmedlemskab af LVN
mulighed for at få bragt omtale i radioen af arrangementer og lignende.

Programlægning

S

om før nævnt har vi på LVN
fået en håndfuld nye medarbejdere i løbet af det seneste
år, og det afspejler sig selvfølgelig i programmet, hvor nye
udsendelser dukker op. Andre
udsendelser skifter sendetid,
og atter andre holder en midlertidig pause. Programmet her

i GORM afspejler derfor kun
sendefladen, som den ser ud
her på udgivelsestidspunktet.
Netop derfor er vi glade for at
kunne henvise til vores hjemmeside (www.radiolvn.dk) hvor
du finder et mere opdateret
program!
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LIGE UGER
Lørdag
10.00
11.30
12.00
13.00
13.30
15.00
16.00

Lørdagsæter.
SIDste nyt.
Ceilid.
Eftermiddag på LVN.
Strunges univers.
Jazztimen.
Vi stiller om til Lokalradioerne i Brønderslev.

Søndag
10.00
12.30
13.00
14.00
16.00

Søndagshjørnet. Lytterønsker på tlf. 98 98 19 99.
Det sker. Lokalnyt.
Timen.
Taxatimen er ædru.
Vi stiller om til Lokalradioerne i Brønderslev.

ULIGE UGER
Lørdag
10.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Lørdagsæter.
SIDste nyt.
Beatboxen.
Lørdagsspecial.
Music boxen.
The Hornshøjs.
Vi stiller om til Lokalradioerne i Brønderslev.

Søndag
10.00
12.00
14.00
16.00

Søndagshjørnet.
Mest rock.
Lampefætter.
Vi stiller om til Lokalradioerne i Brønderslev.
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Fremtidsplaner
Renovering afsluttes
Som det gerne skulle fremgå,
har det sidste års tid budt på
hektisk aktivitet på den lokale
radio. Vi trænger derfor til at
lade batterierne op igen, og
den nærmeste fremtid vil ikke
byde på de store udskejelser
på LVN. Nu vil vi i første omgang koncentrere os om at få
færdiggjort de sidste detaljer
af renoveringen. For eksempel
skal ”Hønsehuset” males udvendigt, vi skal have noget udsmykning på væggene, vores
pladegang skal shines op, og vi
skal have lydisoleret studie 1.
Det vil lige sætte den sidste
prik over renoverings-i’et!

Sommerradio 2003
Et andet af årets store projekter er naturligvis Sommerradioen. Sommerradioudvalget har
allieret sig med et par unge
Løkken-folk, og sammen er de
ved at lægge hovederne i blød
for at tilrettelægge radioaktiviteterne i uge 28 og 29. Vi kan
på nuværende tidspunkt afsløre, at vores campingvogn igen
vil være at finde på Torvet i
Løkken, og så bliver der selvfølgelig masser af lytterønsker, quiz, interviews og gakkede indslag. Når vi nærmer os
Sommerradioens start, kan du

i øvrigt læse mere om indhold
og sendetider på vores hjemmeside www.radiolvn.dk

LVNs vision
LVN er en lokalradio med vægt
på LOKAL, og det er vi stolte
af! Det er nemlig lige præcis
dét, der skal adskille os fra de
andre radiostationer, som dukker op og forsvinder igen rundt
omkring os. Ved at bevare det
lokale islæt skiller vi os ud fra
mængden af de efterhånden
mere og mere kommercielle
radioer, som dækker større og
større områder i jagten på reklamekronerne. LVN er en radio for lokalområdet; lavet af
lokale, om det lokale! Og det vil
vi arbejde på at styrke i fremtiden.
Med til historien om LVN som
en LOKAL radio hører også, at
vi fortsat har brug for lokale
medarbejdere. Her i GORMfolderen 2003 kan vi heldigvis
berette om mange nye medarbejdere i løbet af det seneste
år, men der er masser af plads
til flere! Vi vil derfor bruge det
næste år på at styrke den positive udvikling, vi er inde i,
hvor vi får tilført flere medarbejdere, end der holder pause
eller måske ligefrem stopper
helt.
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I den forbindelse glæder det os
utroligt meget, at medarbejderstaben på LVN nu tæller
mange flere Løkken-folk end
tidligere. Af en eller anden
grund har vi i mange år haft
svært ved at ”udjævne” det
skel, som Børglum Bakke udgør midt imellem kommunens
to hovedbyer. Selvfølgelig spiller det nok en vis rolle, at LVN

Husk!
At klikke ind på
www.radiolvn.dk

er fysisk placeret i Vrå det
meste af året, men afstanden
mellem Løkken og Vrå er trods
alt ikke ret stor. Vi er glade
for, at udviklingen nu er vendt,
og vil i fremtiden arbejde på at
styrke den mentale udjævning
af Børglum Bakke. LVN er
nemlig en lokalradio for hele
Løkken-Vrå Kommune!

Husk!
Sommerradio 2003
7. til 19. juli!

GORM er produceret i samarbejde med:
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Teknik 1 er ”hjertet” på LVN. Fra
mixerpulten styres alt, hvad der
ryger ud til lytterne.
Teknik 1 bruges både som selvstændigt studie og som ”kontrolrum” for Studie 1, der lige anes
bag glasruden.

Det nyrenoverede Studie 1 med
hvide vægge, nyt gulvtæppe og
nye stole.

Køkkenet på LVN er slet ikke til
at kende. Det gamle, brune
køkken er erstattet af et nyt med
lyse farver.
Gulvtæppet
linoleum.

er

udskiftet

med
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I

tråd med LVNs vision om at
styrke det lokale og tilgangen
af medarbejdere skal der her
lyde en stor tak for den store
opbakning, vi modtager fra jer
trofaste medlemmer, lyttere,
sponsorer og hvem der ellers
støtter vores arbejde. Bliv
endelig ved med det! LVN drives
jo udelukkende af frivillige, som
bruger en stor del af deres
fritid på interessen. Det luner
derfor rigtig meget med nogle
positive skulderklap til at holde
dampen oppe.

HUSK at klikke ind på hjemmesiden www.radiolvn.dk! Og hvis
du har lyst til at få et nærmere
indblik i livet på en radiostation
- som studievært, tekniker eller
bare som nysgerrig gæst - skal
du være mere end velkommen
til at kontakte os. Samme opfordring gælder, hvis du gerne
vil have bragt en omtale af et
arrangement. Du finder os her:

LVN
Stadionvej 11
tlf. 98 98 19 99
fax. 98 98 22 23
lvn@radiolvn.dk
www.radiolvn.dk
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