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Fra: kallebm@mail.dk
Til: Jimmy Rehak; 
Emne: VS: Gaderummet (2).doc
Dato: 25. maj 2007 15:34:17


Kære Jimmy
Til orientering.
Håber du kan sende en opgørelse over vores brug af sendetilladelsem.
Go weekend.
Mange hilsner Kalle
 


Fra: Kalle [mailto:kallebm@mail.dk]  
Sendt: 25. maj 2007 13:09 
Til: 'info@gaderummet.dk' 
Emne: Gaderummet (2).doc
 
Kære Henrik Birkvad 
Jeg kan oplyse dig om, at TVGaderummet sender regelmæssigt, og har 
gjort det fra starten af vores sendetilladelse, april 2007. Der har været 
enkelte timer i starten, hvor vi ikke fik sendt. Lige som der har været sort 
skærm grundet forhold på Kanal 23, som vi ikke kender til, men hvor vi 
havde afleveret vores bånd. Jeg kontakter Jimmi Rehak, såldes at der kan 
komme en officiel dokumentation på mine ord. Jeg skal nævne, at det 
langt fra er første gang, at Gaderummet skal ud og afmontere noget, der 
ligner "bevidst skadende misinformation". Vi er ikke selv stødt på, at der 
nogen steder i pressen står noget om TVGaderumemt og at de ikke sender 
eller ikke udnytter deres sendetid, tvært imod har vi kun fundet, hvor det 
annonceres at der er TVGaderummet. Det ligner at nogen går efter de 
små, derfor skal jeg bede dig om at tilsende mig eventuelt materiale, hvor 
du eller hvor der oplyses om Gaderummet og at vi ikke lever op til vores 
krav. 
Med venlig hilsen 
Kalle Birck-Madsen 
Gaderummet-Regnbuen daglig leder 
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 RADIO- OG TV-NÆVNET


J.nr.: 


 
København den 23. maj 2007


 


Programtilladelse til Gaderummet til lokal tv-virksomhed på 


Kanal 23 i København 


 


Foranlediget af oplysninger i pressen om institutionen Gaderummets 


lukning samt på basis af oplysninger fra sendesamvirket for Kanal 23 


om Gaderummets programvirksomhed på kanalen, skal Radio- og tv-


nævnet herved bede om oplysning om, hvorvidt den af Nævnets 


udstedte programtilladelse fortsat udnyttes. 


 


Radio- og tv-nævnet skal således henlede opmærksomheden på, at 


det i radio- og fjernsynslovens § 51 er fastsat, at Nævnet kan 







inddrage en tilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren af 


tilladelsen ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig 


afbrydelse af programvirksomheden.    


 


Da Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at tilladelsen ikke 


længere udnyttes, skal Nævnet herefter fastsætte en frist på 14 dage 


for Gaderummet til at godtgøre, at tilladelsen fortsat udnyttes, eller at 


der blot har været tale om en kortere afbrydelse af 


programvirksomheden.


 


Hvis Radio- og tv-nævnet ikke har hørt noget fra Gaderummet senest 


14 dage fra dags dato, vil Nævnets sekretariat indstille til Nævnet, at 


tilladelsen inddrages i henhold til § 51 i radio- og fjernsynsloven.


 


For god ordens skyld sendes kopi af dette brev til såvel 


bestyrelsesformand Ole Henriksen som til Gaderummet på mail. Der 


sendes endvidere kopi af dette brev pr. mail til formanden for Kanal 23


´s sendesamvirke Mogens Videbæk. 


 


Med venlig hilsen


 


Henrik Birkvad


Nævnssekretær


 


 


 


 





