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Marienlyst Konference den 25.-26. august 2022 
 
 

Torsdag den 25. august 2022 

9.00 – 9.30 Morgenmad & networking  

 

9.30 – 10.00 

 

Advokat Peter Schønning 

 

 

Kulturministeriets lovforslag om visse 

medietjenesteudbyderes bidrag til 

fremme af dansksproget indhold 

(Kulturbidragsloven) er sendt i høring. 

Lovforslaget behandler mange af de 

spørgsmål som har været debatteret. I 

indlægget får vi udlagt lovforslaget. 

 

 

10.00 – 10.45 

 

 

 

Kulturministeriet 

Steen Kyed 

 

 

Kulturministeriet kommer og fortæller om 

de forskellige centre, kontorer og 

styrelser under ministeriet (også om det 

uafhængige kulturanalyseinstitut) samt 

om medieforligets nye tiltag. 

 

10.45 – 11.00 Kaffe og formiddagssnack  

TEMA:  Forretningsudvikling 

 

11.00 – 11.30 

 

 

 

 

Danske Forlag 

Christine Bødtcher-Hansen 

 

 

 

Bogbranchen har i de senere år oplevet en 

voldsom udvikling med lydbøger og e-

bøger, som det der vokser frem. Hvordan 

så forretningen ud ved århundreds start, 

og i dag samt hvad er bogens fremtidige 

forretning og reguleringsbehov. 

 

 

11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

Universal Music Denmark 

Casper Bengtson 

 

 

 

Musikbranchen har været på en 

rutsjebanetur af dimensioner over de 

seneste 20 år. I indlægget hører vi om 

musikmarkedet som det har udviklet sig 

frem til i dag samt hvad fremtiden kan 

tænkes at byde på rent 

forretningsmæssigt. 

 

12.00 – 12.45 Frokost  

 

12.45 – 13.15 

 

 

 

TV 2  

Stig Møller Christensen 

 

 

 

Tv-forretningen var i starten af det 21. 

århundrede på vej ind i en guldalder. 

Flow-tv-kanaler med store abonnements- 

og reklameindtægter voksede frem. Siden 
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 er forretningen ændret med faldende 

tilslutning til tv-pakker og almindelige tv-

reklamer, men i stedet med 

streaminguniverser og nye reklamer. Er 

de kommercielle broadcastere på vej ind i 

en ny guldalder? Og hvad er afgørende 

for den kommende forretning? 

 

 

13.15-13.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuuday  

Kim Poul Christensen 

 

 

 

At sælge tv-pakker var i mange år en 

guldrandet forretning for Nuuday. 

Streamingtjenesterne var en 

gamechanger. Hvordan ser 

udviklingsrejsen ud set fra Nuudays 

perspektiv, og hvad er status samt den 

fremtidige forretning for 

indholdsaggregatoren. 

 

13.45-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Liga 

Juan Rotger 

 

 

 

One of the biggest threats for the sports 

sector is the illegal distribution of live 

transmissions. How is this problem 

handled? LaLiga is pioneer when it comes 

to effective protection of content. Juan 

Rotger, Global Content Protection 

Manager at LaLiga, has many years of 

experience working both with the content 

protection and also with the political 

landscape, non of which are simple. Juan 

will give us an introduction to LaLiga’s 

approach to this enormous problem 

 

 

14.30-15.00 

 

RettighedsAlliancen 

Maria Fredenslund 

 

 

På tværs af brancherne arbejder 

RettighedsAlliancen benhårdt på at 

understøtte de kommercielle forretninger 

ved at fjerne de ulovlige forretninger samt 

lave kampagner og undervisning. Hvad er 

de største trusler inden for de forskellige 

brancher? Hvad er ens og hvad er 

forskellene i indsatsen? Og hvad er på 

vej? 

 

15.00 – 15.30 Kaffe & kage  
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15.30 – 16.00 

 

 

Producentforeningen 

Jørgen Ramskov 

 

 

 

Er det at lave film egentligt det samme 

som for 20 år siden? Er 

forretningsmodellen uændret? 

Økonomien? Rammerne? Betyder 

streamingtjenesterne, at film-

forretningen er ændret? Og hvad afgør 

filmens fremtid?   

 

 

16.00-16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

TechSavvy Media og Realitet 

Therkel Sand Therkelsen 

 

Gorrissen Federspiel 

Advokat Jakob Plesner 

Mathiasen 

 

 

 

Den næste fase af internettet: Metaverse 

og NFT’er (autentiske digitale 

’genstande’) kommer grundlæggende til 

at forandre vores digitale vaner. Men 

hvordan fungerer det, og hvorfor er det 

relevant at afsøge? Vi bliver klogere på, 

hvad Metaverse egentlig er, hvordan vi 

skal forstå NFT’er samt nogle af de 

juridiske udfordringer, der er forbundet 

med de virtuelle verdener.  

 

 

16.45 – 17.00 

 

 

Koktvedgaardprisen 

  

 

 

Komiteen for Koktvedgaardprisen 

præsenterer prisvinderen. 

18.00 – 19.00 Drinks   

19.00 - Middag & fest  
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Fredag den 26. august 2022 

9.00 – 10.00 Morgenmad/udtjekning  

 

10.00 – 10.45 

 

 

Keld Reinecke  

Selvstændig Media Adviser og 

Executive producer  

  

 

 

KELDS GUIDE TIL GALAKSEN 

De nye tendenser, og hvad de vil betyde 

for dansk indhold og det danske 

mediemarked. 

 

10.45 – 11.00 Kaffe & snack  

 

11.00 – 11.30 

 

 

Danske Medier 

Mads Brandstrup 

 

 

Ved begyndelsen af det 21. århundrede 

stod dagbladene med større abonnenttal 

og større reklameindtægter end i dag. 

Over de følgende år har dagbladene været 

i en voldsom omstilling. Hovedaviserne 

står med sorte tal, mens regional- og 

lokalaviserne er udfordrede. I indlægget 

præsenteres forretningen, som den så ud 

i de gode gamle dage, og forretningen 

som den er i dag – samt hvad fremtidens 

indsatsområde bliver forretningsmæssigt, 

juridisk og politisk.  

 

 

11.30 – 12.00 

 

 

Martin Gormsen Consulting 

Martin Gormsen  

 

 

 

 

 

Teknologien og nye digitale 

markedspladser påvirker på globalt 

niveau håndteringen af 

kunstnerrettigheder. I indlægget får vi 

tegnet udviklingen op og givet et bud på 

hvad der er på vej og hvad der vil fylde 

fremadrettet. 

 

12.00 – 13.00 Frokost  
 
 
 
 
 
 
 


