ALT sendte første gang i juni 2001. Arbejdskraften var dengang, som i dag, især et antal kyndige og
engagerede frivillige. Ideen var dengang som i dag at udsende programmer, der beskrev Aabenraa
Kommune i form af nyheder, muligheder, tiltag og tilbud inden for kultur, politik, erhverv og fritid.
Målgruppen var alle borgere, som boede i den gamle Aabenraa Kommune, og kunne modtoge TV
via TDCs kabel. I dag er dette stærkt udvidet, hvilket du kan læse mere om nedenfor.
ALT er organiseret som en forening, hvor alle medlemmer kan møde op på generalforsamlingen,
og gøre sig gældende med udformning af vedtægter, valg til bestyrelse og fastsættelse af
kontingent mv.
I efteråret 2003 tilbød TDC at udvide sendenettet til TDC Kabels kunder i Rødekro Kommune, og i
2005 udvidede TDC Kabel (nu YouSee) til hele det sydlige Jylland.
I 2008 besluttede bestyrelsen en meget ambitiøs udviklingsplan for de kommende 3 år: (Historik)
Den ugentlige nyproduktion skulle stige fra 20 minutter til 2½ time Der skulle ansættes faglært
personale til oplæring af de frivillige og kvalitetssikring af udsendelserne Vi skulle ud på Syd
Energis fibernet. Vi skulle ud på det planlagte digitale sendenet (MUX1). Vi skulle optage og sende
byrådsmøder. Vores hjemmeside skulle opgraderes til et attraktivt foreningstilbud, og så man
kunne se vores udsendelser via internettet. Vi skulle dække hele den nye storkommune og ikke
kun Aabenraa by. Vi skulle udvide samarbejdet i grænseregionen (lokal TV i Sønderborg og
Flensborg, andre medievirksomheder i regionen). Vi skulle have tre gange så mange medlemmer.
Vi skulle skaffe sponsorer og tilskud fra fonde. Vi skulle have bedre lokaler og skabe et attraktivt
og inspirerende miljø, så vi kunne tiltrække mange flere frivillige.
Både kvalitet og mængde af vores udsendelser er nu på et meget højt niveau. Der er (maj 2010)
over 400 medlemmer af foreningen og 450.000 borgere i hele Syd- og Sønderjylland kan se vores
udsendelser. Men vi har et super samarbejde med Offener Kanal i Flensborg. Vi får tilskud fra
Aabenraa Kommune. Vi har en god kombination af engagerede frivillige med plads til endnu flere
frivillige.
Antallet af medarbejdere har været svingende igennem årene. Medarbejderne har især bestået af
medielystne unge, hvor mange har brugt stationen som springbræt til uddannelser inden for
området. I stigende omfang finder nu også mange seniorer vej til os, for at dyrke deres interesse
for medie og formidling.
2012:
1. Vi flyttede fra Næstmark 30 til Haderslevvej 1.
2. Vi fik ny hjemmeside!
2013:
1. Vi påbegyndte et samarbejde med TV Kolding.
2 .Vi kom ud på SydEnergi (SE) med egen døgnkanal.
2014:
1. Vi kom ud på YouSee/TDC med egen døgnkanal. (Som en gentagelse fra 2003)

