
På Radio Horsens er der nu opsat et "ur",  som daglig fortæller , hvor mange medlemmer, der er i
foreningen. Her er det en stor del af radiostaben, som peger pd ønskemålet : 10.000 medlemmer i
Horsens Lokalradioforening. (Foto: Povl Klavsen ).

Radio Horsens
styrer imod
de 10.000 Vi drømmer simpelthen

om, at vi i 1991 når de 10.000
medlemmer i Horsens Lokal-
radioforening. Og vi skal nok
na det. Sådan siger alle med-
arbejderne pa Radio Horsens.
Og i morgen gaå det helt galt
på lokalradioen. Alle pro-
grammer undtagen
"Nyhederne"er aflyst.

Fra kl. 05.45 torsdag mor-
gen er alt anderledes pa Radio
Horsens. I 12 timer ligner pro-
gramfladen ikke sig selv. Og
ingen ved, hvordan det vii
sp nde af. Men der er invite-
ret gæster til hele torsdagen.

Der er Go'morn'-radio, men
ikke som vanligt. Gsterne

kommer og går, og de  er invi-
teret for at give deres mening
om Radio Horsens.

Dagen igennem kommer
der spøjse indslag. Og hele ti-
den lyder budskabet ' Ring ind
lige nu og bliv medlem,. For
det handler om nye medlem-
mer.

- Hver dag er der 62.000
mennesker, der stiller ind på
Radio Horsens, og heldigvis er
mange af dem medlem af Hor-
sens Lokalradioforening. Men
der er plads til flere , siger pro-
gramchef Jens Troense. Der
er heldigvis stor interesse for
at lytte til radioen - og vi ha-
ber, at det smitter af pa med-

lemstilgangen. Mindst 10.000
medlemmer i 1991. Det er vo-
res mål .

Formanden for Horsens Lo-
kalradioforening, Knud Ras-
mussen, Hansted, siger: For
øjeblikket er der ca. 7.000
mennesker, som har betalt de-
res kontingent til Lokalradio-
foreningen. Radio Horsens
kan ikke leve uden hjælpen
fra støtteforeningen. Derfor
er det vort håb, at mange i de
kommende dage vil melde sig
ind - og dermed være  med til
at holde radiostationen i te-
ren i mere end 5000 timer i
1991.
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