
 

Sæby Antenneforening: 91,5 MHz  

Skagen Antennelaug: 88,2 MHz 
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  VENDSYSSEL FM.  
Støtteforeningen. CVR- nr. 29451206 

                                                                                                                   

   Frederikshavn: 106,6 MHz 
   Sæby: 97,4 MHz 
   Resten af Vendsyssel: 103,5 MHz  

 

Støt din lokale radio 

 
Frederikshavn Cultur og Music Radio (FCMR) forsøger at formidle det lokale budskab og skabe god radio for dig i 

samarbejde med Frederikshavn Lokalradio i sendesamarbejdet Vendsyssel FM 

 

Du kan hjælpe FCMR økonomisk med et medlemskab af FCMR’s støtteforening! 

 

Et virksomheds- eller foreningsmedlemskab af FCMR’s støtteforening koster 500 kr. om året, 

og det har det gjort i mange år.  

 

Et personligt medlemskab af FCMR’s støtteforening koster 100 kr. om året. 

 

OBS:  Alle lokale foreninger/virksomheder har mulighed for at få oplæst servicemeddelelser i 

serviceradioen på FCMR hver lørdag og søndag mellem kl. 9.00 og kl. 14.00 

 

Hvad er en servicemeddelelse? 

Det kan være en oplysning om arrangementer, åbningstider, generalforsamlinger, mødeaktiviteter, 

glædelig jul og godt nytår eller lignende kunde/medlemsoplysning. 

     Meddelelsen må ikke være direkte reklame, og serviceredaktionen kan redigere og evt. afkorte 

meddelelsen til radiovenligt sprog. 

 

OBS: Dine servicemeddelelser skal mailes til adressen: 

service@fcmr.dk  

- og meddelelser skal være os i hænde senest tirsdage kl. 18, for at nå at komme med følgende 

weekend! 

 

Få dit budskab ud - Brug din radio til dine meddelelser året rundt! 

 
Som ikke reklamefinansieret radio, er du vores eneste mulige ekstra indtægtskilde, og vi er afhængige 

af – OG TAKNEMMELIGE for din støtte i en radio der er drevet helt på frivillig basis! – og vi håber 

vi kan leve op til dine forventninger - også i fremtiden 

 

for yderligere information ring til FCMR Gitte Hansen - tlf. 27 52 94 16 

 

med venlig hilsen 

                                          Kirsten Ingemann 
Kirsten Ingemann 

Kasserer 

 
100 / 500 kr. for hele året 

Du kan indbetale via netbank på reg: 9006 kontonr.: 4567272694 
 Husk at skrive: navn / firma / foreningsnavn ved indbetalingen. 

mailto:service@fcmr.dk

