Beretning for Jazzkanalen - 2020
2020 har – som alle andre steder – været præget af Corona, det har blandt andet betydet at vi i perioder har
haft begrænset adgang til produktion, men også fået produceret udsendelser hjemme fra, her under lavet
flere telefoninterviews. Det er dog ikke alle der har haft denne mulighed for hjemme-arbejdsplads.
Vi har fortsat haft fokus på at formidle vores budskab med lyttervenlig jazzmusik. Vi har i året budt
velkommen til nye udsendelser fra nye værter. Spændende temaprogrammer fra Thorbjørn Sjøgren og
jazzhistorie om Papa Bue med Jens Sølund & gæster. Tak for disse dejlige oplevelser, som fortsætter i
2021.
Den levende livejazz har også haft svære vilkår, at den grund har det været sløjt med dækning og reportager
af disse men vi har været der. Vi har også fortsat haft dækningen af lokalstof inden for sport, kultur og politik.
Indslag der også er med til at udbrede kendskabet til lokalradio i Fredensborg.
Vi har via samarbejde med andre lokale foreninger og organisationer, fået vist flaget. Det gælder bl.a.
Fredensborg Jazzklub, Jazz i Rosenhaven, Fredensborg Bibliotekerne og Børnejazz Fredensborg. Det er
samarbejde fortsætter. Samarbejdet går ud på at vi omtaler deres arrangementer og de omtaler vores
aktiviteter i deres netværk. Det er win/win.
Sammen med Radio Humleborg, har vi valgt en ny udbyder som leverandør af netradiostreaming. Det er en
væsentligt billigere løsning end tidligere. Skiftet skete i januar 2020 og har måske endda styrket vores
aflytning på nettet. Ved skiftet til ny leverandør var der lidt teknisk knas, som burde være elimineret nu.
Vi kommer stadig ud på DAB+ via et samarbejder med foreningen bag Kanal plus i Nivå. DAB senderen er
en forsøgsordning under Radio/TV nævnet. Kanal Plus indleverede i maj 2020 en statusrapport om forsøget.
I 2020 blev forsøget udvidet med lokale nyhedsoverskrifter fra Humleborgs hjemmeside som opsamles af
DAB senderen og som kan ses i lytternes radio display. Desuden vises der billeder med nogle af de faste
studieværter, når de har sendetid. Så ses det hele i et slideshow på radiomodtagerens display.
Den omtalte rapport kan læses her:
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Medier/Radio/Forsoegsvirkso
mhed/3._Kanal-Plus-Evalueringsrapport-DAB-EPG-datatjenester.pdf

Vi har ikke haft så meget fokus på markedsføring i år, men har alligevel øget vores antal af følgere på
Facebook, så vi nærmer os 600 – dog er mange af dem branchefolk. Der kommer dog fortsat
lytterhenvendelser, både via Facebook og på e-mail.
Samlet set var 2020 et godt år og vi ser frem til endnu et nyt og spændende år. Hvor vi igen har fået det
nødvendige driftstilskud.

Beretning ved formand
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