
                                                                            Skive den 20.august 2009

                                         Orientering fra TVU
                                                   til
                         regionsmødet i Laugesens Have i Videbæk
                                lørdag den 5. september 2009 

Først en beklagelse fra mig for den forsinkede, glemte (og sidste) beretning. 
Alt er ved det gamle i Telefonvagten. Vi er tilbage i det vante (lavere) antal
opkald efter en periode med lidt opblomstring, helt sikkert på grund af
filmspottet i OBS på DRTV i ugerne 19 og 22, så det har efter alt at dømme
haft sin virkning. Spottet vil blive vist igen, men hvornår er ikke fastlagt på
nuværende tidspunkt.
Indlægget i forrige nummer af regionens Info–blad gjorde åbenbart sin
virkning, da et par emner som vagt og kontaktperson henvendte sig. Der er
derfor bedt om fra udvalgets side, at ”vores” side bliver permanent, da bladet
synes at blive læst af et stort antal medlemmer.
Som det ses på dagsorden er der godkendelse af min afløser i TVU, Ernst U.D.,
Aarhus, og hans afløser som suppleant, Arne B, også Aarhus.
Tak for den tillid der har været vist mig i den tid, jeg har repræsenteret Region
Midtjylland i TVU, hvilket ikke er sket uden fejl fra min side, den sidste med
forglemmelsen af dette dokument, men jeg har gjort det efter bedste evne.
Det har været spændende og lærerigt, og jeg ville ikke have været det
foruden, en andel af min ædruelighed.
Jeg vil hermed ønske Ernst og Arne held og lykke med opgaven; er der noget,
jeg kan være behjælpelig med, er jeg til disposition her i begyndelsen.
Næste TVU–møde bliver efter en del ændringer af datoen lørdag den 3.
oktober i Kolding (LIv har efter den beslutning valgt også at holde møde den
dag). Det er ligeledes mit sidste møde der. 
TVU-mødet til foråret 2010 er stadig sat til 27. marts på HSK.
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