Min  relation  til  Lotte  Asminn  
  
Lotte  Asminn  og  jeg  har  arbejdet  sammen  i  snart  ti  år  om  at  skabe  en  Eventafdelingen  hos  
TV  2/Nyhederne  –  og  sammen  med  det  hold  har  vi  skabt  nogle  af  de  store  events,  alle  
danskere  i  dag  tager  for  givet:  F.eks.  Knæk  Cancer  og  Royal  Run.  
  
Lotte  har  været  strategisk  projektleder  og  -chef,  og  hendes  helt  særlige  stærke  
kompetencer  har  været  helt  uundværlige  i  de  stadigt  mere  omfattende,  komplekse  
dækninger  af  store  nyhedsbegivenheder  som  valg,  mærkedage  i  kongehuset  og  
internationale  markeringer.  Lotte  sørger  for,  at  vi  kommer  i  gang  i  god  tid,  bryder  
projekterne  ned  og  får  lagt  en  strategi,  der  følges  hele  vejen  hjem.  Lotte  sikrer,  at  alle  
detaljer  er  tænkt  med  og,  at  alle  ved,  hvad  de  er  ansvarlige  for.  Hun  holder  øje  med,  om  
de  faktisk  også  har  forstået  det  og  kommer  i  hus  med  deres  del  af  projektet  eller  skal  have  
hjælp  undervejs.  Med  Lotte  ved  sin  side  kan  man  som  chef  for  hele  molevitten  holde  
overblikket  og  slå  ned,  når  der  er  noget,  der  halter.  Lottes  særlige  evne  er  lysten  til  at  
tænke  stort  og  nyt.  Sætte  mål  og  gå  efter  dem.  Og  så  har  Lotte  en  kombination,  jeg  ikke  
har  mødt  andre  steder  i  TV-branchen:  Lotte  er  både  strategisk  og  teknisk.  Det  vil  sige,  at  
selv  de  mest  komplicerede  tekniske  dele  af  en  produktion  ikke  skræmmer  Lotte.  Hun  
sætter  sig  bare  ind  i  dem  –  og  kan  dermed  lægge  en  strategi  og  gennemføre  den.  
Lotte  er  ihærdig,  engageret  og  dedikeret.  Rollen  som  projektchef  kan  være  utaknemmelig,  
det  er  hele  tiden  dig,  der  skal  pege  på  de  ømme  punkter,  er  det  her  godt  nok?  Er  vi  helt  
klar  her?  Men  Lotte  har  som  oftest  ret,  når  hun  peger  på  steder,  hvor  vi  ikke  er  på  plads  –  
og  hun  går  også  forrest  med  at  hjælpe  med  en  løsning.    
  
Det  har  været  en  stor  personlig  og  professionel  fornøjelse  at  arbejde  sammen  med  Lotte  
Asminn.  
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