
Flere lytter til
Radio Horsens
Udvider time-nyhederne til otte gange dagligt

- Gallup har netop lavet
en undersøgelse af lokalra-
dioernes dækningsgrad.
Og af alle 60 lokalradiosta-
tioner kom Radio Horsens
ind på en flot andenplads.
Så vi er yderst tilfredse,
sagde en glad formand
Knud V. Rasmussen efter
Horsens Lokalradiofore-
nings generalforsamling i
aftes.

Selvom ca. 200 medlemmer
var faldet fra i årets løb, var
formanden også tilfreds med
det.

For det var mindre end fal-
det sidste år, da 400 lyttere
ikke længere ville være med-
lem af foreningen.

Resultatet af Gallups
undersøgelse viste, at 52.000 i
Horsens og omegn dagligt lyt-
ter til Radio Horsens.

Det svarer til 52 procent af

befolkningen over 13 år i
området .

E ndvidere lytter hele
86.000 til Radio Horsens
mindst en gang om ugen.

Og det er lidt flere end, da
den sidste undersøgelse  blev
lavet i 1988.

- Men allerede dengang var
tallene flotte, sagde Knud V.
Rasmussen.

Kvalitet i døgndrift
Radio Horsens vil dog ikke

nøjes med at hvile på
laurbærrene.

Foreningen går ind for en
forbedring af lokalradioens
kvalitet.

Radio Horsens har allerede
investeret i en bedre lyd i form
af en lydkompressor til ca.
20.000 kr.

Også anden forbedring af
kvaliteten end den rent tekni-
ske er pa vej.

Time-nyhedsudsendelserne

vil nu blive sendt kl. 11.00,
12.00, 15.00, og 16.00 foruden
kl. 7.00, 8.00, 9.00 og 10.00.

Og foreningen håber på, at
lørdags-bingoen kan blive ud-
videt med fire gange super-
bingo.

Desuden vil Radio Horsens
sende fra et ekstra studie på
Horsens Handelsskole under
hele Landsstvnet i juni.

Herfra vil deltagere og hor-
sensianere få information om
trafik- og parkeringsforhold
og underholdning i Horsens
hele døgnet rundt.

Ny i bestyrelsen
På generalforsamlingen

blev der også valgt ny besty-
relse.

Formanden er stadig
gårdejer Knud V. Rasmussen.

Men kioskejer Verner Chri-
stensen blev skiftet ud med
politimester Troels Jorgen-
sen. (Bren)

Der bliver lyttet mange steder, når . Radio Horsens går i luften. Ikke mindst bingo-udsendelserne,
hvor bl.a. Ole Dinis Jensen er vært, er populære. (Foto: Helle Brendstrup)
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