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DANSKE MEDIERS ÅRSBERETNING 2019-2020

Forord

2019 var præget af en række politiske
resultater for Danske Medier, der kulminerede med vedtagelsen af momsfritagelse for digitale nyhedsmedier pr. 1. juli
2019. 2020 er indledt med et tilsvarende resultat, da det under coronakrisen lykkedes at få vedtaget en særskilt
hjælpepakke til medierne.
Perioden har imidlertid også været
præget af politisk stilstand i forhold
til implementeringen af medieaftalen
2019-2023. Valget medførte, at der
ikke længere var 90 mandater bag
den vedtagne medieaftale, og den nye
regerings ønske om at se samlet på
medieområdet betød, at flere elementer i medieaftalen 2019-2023 ikke blev
implementeret.
Derfor har medierne og ikke mindst de
lokale og regionale medier samt lokale
ugeaviser været efterladt i uvished om
vigtige rammevilkår og økonomi i hele
2019. Den uvished er i foråret 2020 blevet voldsomt forstærket af coronakrisen, som har sat mange medier under
et økonomisk pres med afskedigelser,
sammenlægninger og pause i udgi-

velser til følge. I det forløb fokuserede
Danske Medier på at repræsentere
såvel vores medlemmer som mediebranchen som helhed. Foreningen har
arbejdet for en politisk hjælpepakke,
der tilgodeser alle medier på lige vilkår
og sikrer fair konkurrencebetingelser
på markedet på et tidspunkt, hvor der
mere end nogensinde før er brug for
både sammenhængskraft og sammenhold i branchen.
Manglende implementering af medieaftalen og konsekvenserne af coronakrisen er imidlertid ikke de eneste årsager
til, at der hersker usikkerhed om
fremtidsperspektiverne for de danske
medievirksomheder. Når det kommer til
det digitale marked, må vi konstatere,
at det stadig har lange udsigter for en
yderligere regulering af techgiganterne. Afgørende dele af den digitale
regulering vedtages i EU-regi, og her
har Danske Medier skubbet på for at
få etableret et ambitiøst dansk standpunkt i Rådet og Europa-Parlamentet
om platformenes medansvar for det
indhold, som de distribuerer baseret på
princippet om fair konkurrencevilkår.
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Parallelt hermed har Danske Medier
i nationalt regi arbejdet for, at den
danske regulering skal ramme balancen mellem beskyttelse af den enkeltes
oplysninger og muligheden for at drive
publicistisk virksomhed. Derfor har
vi i første kvartal af 2020 informeret
og rådgivet om, hvilke implikationer
Datatilsynets principielle afgørelse
om behandling af personoplysninger
på hjemmesider vil have for danske
medier.

forbindelse har Danske Medier gjort
politikerne opmærksomme på de
store konsekvenser en ændring af den
nuværende ordning vil have for særligt
distributionen af lokale ugeaviser.

Det er dog ikke kun på det digitale
område, at Danske Medier har varetaget medlemmernes interesser. I løbet
af 2019 har der været stigende politisk
fokus på at ændre den velfungerende
Nej tak-ordning til en Ja tak-ordning
for husstandsomdelte tryksager. I den

Danske Medier har derudover arbejdet
videre med en styrkelse af organisationen udadtil og værdiskabelse for
medlemmerne. Det indebærer bl.a. et
øget fokus på medlemskommunikationen og på at skabe yderligere synergi
mellem organisationens faglige events.
Som led heri er det besluttet at gentage
Mediernes Årsdag som samlingspunkt
for hele mediebranchen og gøre det til
en fast tilbagevendende årlig begivenhed. I år vil den på grund af coronakrisen blive afholdt i efteråret frem for i
foråret.

Jesper Rosener

Louise Brincker

Formand
Danske Medier:

Adm. direktør
Danske Medier:
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•	Mere end 200 var samlet til Programmatic-konference i
november.
•	Ugeavisernes efterårsseminar samlede mere end 100 på
Kolding Fjord.
•	Radiodays havde mere end 250 deltagere til en dag med
fokus på vidensdeling og networking på tværs af hele branchen.
•	Bording-prisen præmierede atter det bedste redaktionelle
arbejde på Københavns Rådhus.
•	Herudover havde danske medier en række enkeltstående
arrangementer, eksempelvis besøg af direktør for den amerikanske tænketank Open Markets Institute Barry Lynn, der
satte fokus på, hvordan techgiganterne truer vores demokrati.
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Danske Medier samler medlemmerne

Danske Medier står på tre ben i det daglige arbejde: Interessevaretagelse, rådgivning og medlemsaktiviteter.
Foreningens interessevaretagelse står
øverst på dagsordenen. Her sikrer vi
medlemmerne indflydelse før under og
efter lovbehandlinger, i forbindelse med
arbejdet i nævn, styrelser, arbejdsgrupper og gennem tilstedeværelse i
relevante fora nationalt og internationalt. For det andet tilbyder foreningen
medlemmerne rådgivning om alle
aspekter af at drive kommerciel publicistisk virksomhed. En mulighed mange
benytter sig af.
For det tredje giver Danske Medier
medlemmerne en lang række muligheder for at mødes i større eller mindre
sammenhænge. I 2019 havde Danske
Medier succes med Mediernes Årsdag,
hvor hele branchen var samlet til en
dag med fokus på journalistik, forretningsmodeller og erfaringsudveksling.
Derudover afholder Danske Medier
enten alene eller i fællesskab med
andre en lang række events, aktiviteter
og seminarer.

I tillæg hertil havde Danske Medier premiere på en aktivitet målrettet bl.a. de
mange special- og nichemedier, hvor
Danske Medier faciliterer et netværk og
skaber mulighed for erfaringsudveksling blandt medlemmer med de samme
daglige problemstillinger. Mere end 40
medlemmer var tilmeldt de første to
netværk, og Danske Medier fortsætter
succesen i 2020.
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Lange udsigter til regulering af
techgiganter

På trods af mange drøftelser og forslag
om at dæmme op for techgiganternes
totale dominans af det digitale marked
og massive dataindsamling er der
fortsat lange udsigter til yderligere
regulering af det digitale marked i
EU-regi. De væsentligste ændringer i
det forgangne år er, at flere europæiske datatilsyn – herunder det danske – har skærpet deres udlægning
af GDPR. Det medfører, at det bliver

endnu sværere for udgivere at opnå
et gyldigt samtykke til at foretage den
databehandling, der er nødvendig for
at udvikle nye journalistiske produkter og tilbyde reklameløsninger som
forretningsgrundlag.
Danske Medier har arbejdet målrettet på at skabe forståelse for, at
techgiganterne skal reguleres ud fra
følgende fem principper:

1

Platforme skal bære et medansvar for det indhold,
de distribuerer.

2

Der skal være fair konkurrencevilkår.

3

Ophavsrettigheder skal overholdes.

4

Forbrugernes rettigheder skal respekteres, når der
indsamles data.

5

Der skal være transparens omkring algoritmer og
infrastruktur.

:7

DANSKE MEDIERS ÅRSBERETNING 2019-2020

Vores budskaber er generelt blevet
vel modtaget, og vi presser på for,
at principperne vinder indpas i de
kommende udspil fra Kommissionen,
EU-Parlamentet og i dansk lovgivning.
Det er også positivt, at Danske Mediers
løbede kamp for mediers ret til eget
indhold og fair konkurrencevilkår på
annoncemarkedet bar frugt over for
Google i 2019. Vores henvendelse til
Google om dets automatiske udnyttelse af udgivernes indhold i Google
Discover førte til, at Danske Mediers
medlemmer understregede retten til
selv at beslutte, hvorvidt man ønsker sit
rettighedsbeskyttede indhold delt via
Googles platforme.
I forhold til indførelsen af en digital skat
forventes et udspil fra OECD i 2020.
Det vil forhåbentlig bringe os nærmere
en mere fair løsning på skatteområdet.
Hvis dette ikke sker, vil Danske Medier
fortsat arbejde for, at EU eller i sidste
ende Danmark indfører de nødvendige
reguleringer af techgiganterne.
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Datatilsynets vejledning om
hjemmesidebesøgende

Datatilsynet traf i februar 2020 en principiel afgørelse i
en klagesag om DMI's behandling af personoplysninger
i forbindelse med visning af bannerannoncer på dets
hjemmeside.
Afgørelsen gav anledning til, at Datatilsynet udarbejdede en vejledning om
behandling af personoplysninger om
hjemmesidebesøgende, der indebærer
en væsentlig stramning af kravene til et
gyldigt cookiesamtykke.
I Danmark er det Erhvervsstyrelsen,
der er den kompetente tilsynsmyndighed for de danske cookieregler.
Datatilsynets vejledning tager derfor
også udgangspunkt i behandlingen af
personoplysninger som led i lagringen af cookies, men vejledningen
illustrerer, at der er et meget tæt
sammenspil mellem cookiereglerne
og persondatareglerne.
De nye krav har betydet, at alle
danske hjemmesideindehavere har
været nødsaget til at overveje sine
cookieløsningerne, idet de færreste
levede op til de nye krav. De vigtigste
nye krav er:

• D
 et skal være lige så nemt at
fravælge cookies som at give
samtykke til dem. Førstnævnte
må derfor eksempelvis ikke
kræve et yderligere klik.
• K
 ravene til behandlingen og
videregivelsen af indsamlede
cookiedata om besøgende
skærpes. Selvom det ikke altid
er påkrævet at indhente et samtykke, indsnævres muligheden
for at anvende andre behandlingsgrundlag væsentligt, når
der er tale om markedsføringsformål.
• Hjemmesideindehaveren kan
blive vurderet som fælles
dataansvarlig med en tredjepartsudbyder, når der indsamles
personoplysninger via cookies.
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Datatilsynets vejledning har stor
betydning for den fremtidige brug af
cookies og indsamlede cookiedata,
men efterlader fortsat en række centrale spørgsmål ubesvarede.

Danske Medier finder det
afgørende for udviklingen
af det digitale europæiske marked, at det kommende samspil mellem
ePrivacy-forordningen
og databeskyttelsesreglerne rammer den rigtige
balance mellem hensynet
til beskyttelsen af den
enkeltes personoplysninger og muligheden for at
drive publicistisk medievirksomhed.
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ePrivacy

Danske Medier fortsatte i 2019 arbejdet for private mediers
rettigheder til at råde over eget indhold, selv at kunne vælge
forretningsmodeller samt, at legitim interesse skal være en
reel mulighed for udgivere.

En stor del af arbejdet finder sted i
EU-regi, hvor det desværre stadig ikke
er lykkedes EU's medlemslande at
blive enige om en fælles holdning til
ePrivacy-forordningen.
Forhandlingerne har det forgange år
drejet sig om undtagelser for målin-

ger af webtrafik og særlige hensyn til
journalistiske medier. Disse medier
skulle have ret til kun at give adgang
til brugere, som ønskede at give
samtykke til udgivers forretningsmodel, også selv om det involverede et
element af persondatabehandling til
markedsføringsformål (cookie walls).

ePrivacy-forordningen skal erstatte det nuværende ePrivacy-direktiv. Direktivet er implementeret i dansk lov som det, vi
kender som ’Cookie-bekendtgørelsen’. Formålet er at sikre, at
al elektronisk kommunikation som udgangspunkt er fortrolig og at harmonisere reglerne i EU. Reguleringen omfatter
også regler for elektronisk og telefonisk markedsføring samt
dataindsamling.
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Internationalt arbejde

Danske Medier arbejder i internationale og europæiske sager
tæt sammen med ligesindede udgiverorganisationer fra andre
lande.

På europæisk plan sker det i praksis
gennem fire europæiske organisationer, nemlig News Media Europe
(NME), European Magazine Media
Association (EMMA), Association of
European Radios (AER) og Interactive
Advertising Bureau Europe (IAB).
Danske Medier er aktivt involveret i
organisationernes daglige arbejde
og varetager også en række centrale
tillidsposter.
Efter et omfattende politisk arbejde i
regi af NME og EMMA lykkedes det i
2019 at få indført en ny beskyttelse af
udgivere i et EU-direktiv om ophavsret (for omtale heraf se afsnittet om
ophavsret).

I 2019 har de europæiske organisationer også arbejdet med opfølgning på
GDPR-lovgivningen og de udfordringer,
som den stadig medfører for medierne.
Et af de vigtige lovgivningsinitiativer på
den nye EU-Kommissions arbejdsprogram er den såkaldte Digital Services
Act (DSA), som skal erstatte det 20 år
gamle e-handelsdirektiv. I dag indebærer e-handelsdirektivet i meget vidt
omfang, at de sociale medieplatforme
konsekvensfrit kan undlade at tage
ansvar for det indhold, som deres
brugere uploader. Til disse eksempler
på signifikante EU-lovgivningsinitiativer
kan lægges en lang række af mindre,
men også betydningsfulde sager for
medierne.
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I alle tilfælde bidrager de europæiske
foreninger markant til DM's arbejde
med at sikre gode rammevilkår for
medievirksomheder.
På nordisk plan deltager Danske
Medier i samarbejdet med søsterforeningerne i Sverige, Norge og
Finland gennem Nordiska Tidningutgivarnas Samarbetsnämd (NTS), og
på verdensplan bidrager Danske
Medier til arbejdet i World Association of News Publishers (WAN-IFRA).
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Ophavsret

EU’s direktiv om ophavsret på det digitale indre marked blev
vedtaget i april 2019 efter en heftig lobbyindsats fra rettighedshavere, brugere og andre interessenter.

I Danske Medier har vi været særligt
optaget af direktivets bestemmelse om
beskyttelse af udgivere af pressepublikationer. Selvom bestemmelsen ikke
fuldt ud indfriede forventningerne, var
det en sejr for medieudgivere overalt i
Europa, at man med den nye udgiverrettighed i højere grad vil få mulighed
for at tillade eller forbyde kommerciel
udnyttelse af mediernes indhold online.
Både implementeringen af direktivet,
der skal ske inden 7. juni 2021, og den
fremtidige administration af udgiverrettigheden har givet anledning til stor
aktivitet internt i Danske Medier og i
vores nordiske og europæiske foreningssamarbejde.

Direktivet føjer sig til den eksisterende
ophavsretlige beskyttelse af mediernes
indhold, som det i årtier har været en
høj prioritet for Danske Medier at håndhæve på medlemmernes vegne.
Også i 2019 har foreningen været
engageret i sager om beskyttelse af
mediernes indhold. Med bistand fra
RettighedsAlliancen fik Danske Medier
i juni 2019 rettens ord for, at TDC
skulle blokere sine kunders adgang til
en nyhedstjeneste på internettet, der
gjorde en lang række mediers artikler
tilgængelige uden tilladelse. Afgørelsen
fik samtidig virkning for Teleindustriens
øvrige medlemmer i kraft af en frivillig
aftale med RettighedsAlliancen.
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Redaktionelle rammevilkår

1. januar 2019 trådte en ændring af straffeloven i kraft. Den
medførte skærpede sanktioner for privatlivskrænkelser, og
ifølge loven skal redaktionelle mediers fejl bedømmes særlig
hårdt.
Danske Medier støttede lovændringen,
idet redaktionelle mediers troværdighed kun styrkes af en øget opmærksomhed på, at de står til ansvar for
indholdet – både juridisk og presseetisk.
Danske Medier ønskede at sætte
yderligere fokus på de redaktionelle
mediers troværdighed og lancerede
derfor i 2019 mærket ”Vi tager ansvar
for indholdet og er tilmeldt Pressenævnet”, som i dag er at finde på mange
redaktionelle mediers hjemmesider.
Mærkningsordningen synliggør det
ansvar, som de redaktionelle medier
tager for de tusindvis af artikler og
illustrationer, der bringes hver dag.

Danske Mediers mærke kan kun benyttes af medier, der er underlagt Pressenævnets kompetence, uanset om de
udkommer på tryk eller i digital form.
Mærket bidrager dermed til at fremhæve den væsentlige forskel på sociale
og redaktionelle medier, hvor kun sidstnævnte tager ansvar for indholdet.
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EU’s databeskyttelsesforordning har
styrket respekten for persondata og
indført betydelige bøder for overtrædelse af reglerne. Reglerne gælder dog
kun i begrænset omfang på journalistikkens område, da ytrings- og informationsfriheden forudsætter, at medierne
kan informere om alle aspekter af samfundslivet. Men efter indførelsen af de
nye regler om databeskyttelse har det
vist sig, at den journalistiske research
og dækning af en række emner
undertiden vanskeliggøres af kildernes
frygt for at overtræde reglerne ved at
videregive oplysninger om personer til
medierne.
Derfor har Danske Medier i 2019
indledt en dialog med Datatilsynet om
problemet. De har lovet at medvirke til
en vejledning om, at videregivelse af

personoplysninger til brug for mediernes journalistiske behandling i mange
tilfælde er muligt uden at overtræde de
restriktive databeskyttelsesregler.
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Radio på alle platforme

2019 var et uforudsigeligt år for de
danske radioaktører. En stor del af året
herskede der uklarhed om krav til såvel
indhold som processer i forbindelse
med udbud af en FM4-kanal og den
digitale kulturkanal.
I maj satte Danske Medier i forbindelse
med høringen om en digital PSB-radiokanal fokus på det urimelige i en
sammenblanding af reklamefinansiering og statsfinansiering, som der
oprindeligt var lagt op til i udbuddet.
Efter valget i juni rettede foreningen
henvendelse til den nye regering med
en række ønsker til justering af den
indgåede medieaftale fra 2018. Danske
Medier gjorde bl.a. opmærksom på, at
der bør arbejdes for en redaktionel produktionsstøtte til lokale kommercielle
radiostationer.
I efteråret tog Danske Medier hul på
indsatsen for at skaffe mere kapacitet
på de eftertragtede DAB Blok 3 sendemuligheder i Østjylland og København,
hvor kapaciteten er opbrugt.
I november rettede foreningen henvendelse til Energistyrelsen for at gøre

opmærksom på fristen for implementering af EECC-direktivet, der skal sikre,
at alle biler med radiomodtagere har
mulighed for DAB-modtagelse. Energistyrelsen præsenterede herefter en
proces, der ville sikre høring i foråret
2020 med henblik på at implementere
kravene i lov om standarder for transmission af tv-signaler mv. Aktiviteterne
for at sikre udbredelse af DAB skal ses i
sammenhæng med det generelle fokus
på at sikre distribution og tilgængelighed af radio i fremtiden.
Tilgængelighed var også et af de
drivende argumenter bag stiftelsen af
Radioplayer Denmark og den efterfølgende lancering af appen mereRadio,
der samler alle danske radiostationer i
én app. Den blev lanceret i september
af DR, Bauer Media, Danske Medier
og siden hen Radio4 og Radio Loud.
Danmark blev dermed det 10. land i
verden, der blev medlem af den internationale radioorganisation Radioplayer
Worldwide, hvor medlemmer i fællesskab forfølger den internationale
interessevaretagelse for at sikre radio i
smart speakers, i biler og på fremtidens
enheder.
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Nej tak
til
Ja tak-ordning

DANSKE MEDIERS ÅRSBERETNING 2019-2020

Nej tak-ordningen

Omdelingen af adresseløse forsendelser har igennem mange år været
reguleret af Nej tak-ordningerne, der
giver forbrugere og virksomheder en
nem mulighed for at sige nej tak til at
modtage henholdsvis trykte reklamer
og ugeaviser. Nej tak-ordningen er
almenkendt i offentligheden. Den er
velfungerende og bliver bredt anvendt.

og regionale ugeaviser, idet der i så
fald fremover ikke kan ske omdeling i
samdistribution med de adresseløse
reklametryksager. Dette vil i praksis
gøre omdelingen af trykte ugeaviser
yderst vanskelig, og det vil i sidste ende
gå ud over den lokale nyhedsformidling
og nærdemokratiet, hvor ugeaviserne
spiller en særlig rolle.

I 2019 blev et forslag om, at Nej tak-ordningen skulle ændres til en Ja tak-ordning imidlertid bragt på banen.

Danske Medier arbejder derfor målrettet – både nationalt og i EU-sammenhænge – for at få synliggjort
konsekvenserne af at skifte til en Ja
tak-ordning. Foreningen er endvidere i
tæt dialog med andre interessenter, der
ligeledes ønsker at afværge dette indgreb i den kommercielle ytringsfrihed,
der vil have alvorlige konsekvenser for
en række brancher.

Danske Medier ser med stor alvor på
forslaget, uanset at forslaget i skrivende
stund alene er møntet på reklametryksager og ikke ugeaviser. Et krav om
aktiv tilmelding i forhold til reklametryksagerne må forventes at få betydelige
økonomiske konsekvenser for de lokale
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Telefonsalg

Adgangen til at sælge abonnementer
på aviser, ugeblade og tidsskrifter er
en særskilt undtagelse til det generelle
forbud mod at foretage uanmodede
telefoniske opkald til forbrugere med
henblik på markedsføring og salg.
Mediernes mulighed for at foretage
telefonsalg af abonnementer er et
emne, der løbende er politisk årvågenhed omkring og spørgsmålet om,
hvorvidt undtagelsen burde fjernes, har
været rejst flere gange.
I 2019 bad regeringen Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen om at undersøge,
hvorvidt reglerne for uanmodet telefonisk kontakt til forbrugerne er tidssvarende og fortsat varetager de tiltænkte
hensyn.

Danske Medier har gennem året været
i tæt dialog med Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen med henblik på at
opretholde undtagelsen for medierne.
Begrundelsen for at indføre muligheden for at tegne abonnement for
printmedier ved telefonsalg har altid
været, at der er et særligt demokratisk
hensyn at tage.
Det handler om at sikre et fælles
vidensniveau og indsigt i samfundsmæssige forhold, hvilket udbredelsen
af skriftlige, redigerede medier er
afgørende for. En stor del af mediernes
oplag leveres i abonnement, og telefonsalget er en essentiel salgskanal for
de fleste abonnementsmedier.
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Organisation

Året var præget af, at en flytning stod for døren, men også af
det fortsatte arbejde med at styrke samarbejdet mellem medarbejderne i Danske Medier og Danske Medier Arbejdsgiverforening i regi af det fælles sekretariat, som blev besluttet i
2018.

Louise Brincker tiltrådte 1. september
som adm. direktør for Danske Medier
og Danske Medier Arbejdsgiverforening med en dagsorden om fortsat
fokus på effektiv koordinering og
vidensdeling mellem organisationerne.
Danske Medier og Danske Medier
Arbejdsgiverforening er formelt stadig
to selvstændige foreninger med egne
bestyrelser, kontingenter og vedtægter,
idet der er virksomheder eller organisationer, som kun er medlem af den
ene forening. I praksis indgår medarbejderne dog i opgaveløsninger på
tværs af foreningerne, uanset hvor de
er ansat. Det er i sidste ende medlemmernes behov for effektiv rådgivning
og politisk interessevaretagelse, der
er definerende for håndteringen af
opgaverne.

Det fælles sekretariat har skabt øget
synergi på flere områder. Særligt med
hensyn til ophavsret og GDPR har
det resulteret i en styrkelse af både
rådgivningen og interessevaretagelsen. Styrken ved et fælles sekretariat
har særligt vist sig under coronakrisen,
hvor organisationen både har sikret en
særskilt hjælpepakke til medierne og
løbende rådgivet medlemmerne om
muligheden for at gøre brug af regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. De
opgaver har krævet en intern koordination og vidensdeling, der havde været
svær at opnå med to adskilte sekretariater.
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I løbet af året har foreningen øget
sin fokus på at kommunikere strategisk. Det betyder, at vi arbejder med
at indtænke kommunikationen på et
tidligt tidspunkt i alle sager. Det gør vi
både for at levere relevant og proaktiv
rådgivning til medlemmerne og for
løbende at synliggøre organisationen
med henblik på en effektiv politisk interessevaretagelse.
I slutningen af 2019 flyttede Danske
Medier fra Pressens Hus i Skindergade
til Mediernes Hus i Nordhavn. Det viste
sig at være en større opgave, for 52 års
stolte traditioner og 600 kvadratmeters
usorteret arkiv er ikke lige til at flytte.
Men flytningen til Mediernes Hus med
delvist åbne kontorfællesskaber har
givet mulighed for at få ryddet tiltrængt
op og lave en indretning af huset, der
understøtter samarbejde og vidensdeling.
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Danske Mediers bestyrelse
og direktion

Adm. direktør Jesper Rosener,
Jysk Fynske Medier (formand)
Adm. direktør Stig Kirk Ørskov,
JP/Politikens Hus
Chef for FOA Medier og ansv. chefredaktør Gitte Hejberg,
Fagbladet FOA
Adm. direktør og ansv. chefredaktør Alex Nielsen,
Mediehuset Herning Folkeblad
Adm. direktør Stine Carsten Kendal,
Information
Adm. direktør Ole Søndergaard,
Radio ABC Gruppen
Udgiver og redaktør Thorkild Christensen,
Aars Avis
Adm. direktør Christina Blaagaard,
Teknologiens Mediehus
Adm. direktør Jesper Buchvald,
Bonnier Publications
Adm. direktør Anders Krab-Johansen,
Berlingske Media

Direktion:
Adm. direktør Louise Brincker
Viceadm. direktør Thomas Rønnow
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