DIALOGFORUMMØDE onsdag d.11.09.2013 kl.17-19/referat
afbud: Kim Barren, Helle Ann Lauvring, Niels Jørgen Langkilde.
Morten Dixen har meldt sig ud af gruppen pga arbejdspres.
ANALOG ELLER DIGITAL
Teknologiansvarlig Henning Højgård gennemgik kort radioens tekniske
udvikling fra 1904 – 1996, fra krystalapparat til DAB radio og gav et indblik i
FM båndets muligheder og begrænsninger, hvordan man kan presse kanalen
igennem og endelig hvor trafikmeddelelser bringes.
Konkrete tekniske spørgsmål blev samlet til senere besvarelse.
P4 RUNDT PÅ FYN
efter introduktion af diverse livesendinger ved Peder Meisner meldte gruppen
følgende tilbage:
 det er godt at radioen kommer ud i virkeligheden
 godt at bryde skabelonen
 husk at dyrke hele Fyn
 spottene er vigtige
 stor ros til montagen om augustoprøret
EVALUERING AF DET FØRSTE HALVE ÅR OG FORVENTNINGER TIL DET
FREMTIDIGE ARBEJDE
Ulla Hollænder lagde vægt på følgende:
der har været en del afbud, DET ER VIGTIGT AT MØDE OP og tage del i
diskussionen og give sin mening til kende.
I forhold til efterkritik er det vigtigt at fokusere på det, der ikke fungerer og
komme med forslag til forbedring. Vigtigt at respektere hinanaden og
hinandens faglighed, der er sjældent kun én sandhed.
DET FREMTIDIGE ARBEJDE
Vi må gerne blive det bedste dialogforum uden at det skal være en
konkurrence.
Vi skal prioritere møderne
være aktive
sprede budskaber
være lyttende
acceptere og respektere hinanden
komme med med ideer til nye programmer
stille spørgsmål og krav
være engagerede på DR-dagen
vælge mødetemaer.
Vi skulle gerne blive enige om emner til debat i dialogforum.
Forslag:
 få viden fra medarbejder/redaktør om, hvad der ligger bag ideen til et
program
 er hele regionen dækket godt nok?
 positive/konstruktive hisrorier
 flere temaer, hvilke?

 det her gør DR fyn godt/bedre
 hvordan sætter P4 dagsordenen i vores område
 møde/diaolog med DR-folk
Skal vi mødes oftere?
Vælg 2 emner eller find selv på emner og mail til Ulla (ulsj@privat.dk)
kommentarer:
balance mellem nye og mere erfarne deltagere
det tager tid at finde fodfæste
er et 3 timers møde en mulighed?
brug af mailliste
godt med både nye og mere erfarne medlemmer
dialogforum har 2 formål: at være ambassadører og pulsmåler

KOMMENDE AKTIVITETER v. Peder Meisner
P4 chef Lars Daneskov har løftet sløret for rammekoncepter. Alle programmer
skal forynges og tiltrække en yngre målgruppe og fastholde den nuværende.
Tilbagemeldinger:
 vigtigt at fokusere på målgruppen
 generelt op i tempo
 måske flere værter
 faktaprogrammer
 en gang imellem fokus på et emne, som en lytter stod for
 det behøver ikke nødvendigvis kun at være kendte personer, som
kommer i æteren
 programmer om livsstil, mad, sundhed, forbrug
 sende fra et helt tilfældigt sted, hvad rører der sig?
 30 minutters udsendelse med noget, vi aldrig har sendt/hørt før
 quizudsendelse
 satire
 sende fra en arbejdsplads

referent:
Helle Christiansen

