
Dialogforummøde  
mandag d.20.01.14 kl.17-19 

 
Afbud: Tina Fiokiou, Anette Toft, Hans Jørgen Langkilde 

 
DRfyns nye hjemmeside 
Peder Meisner gennemgik hjemmesiden og de muligheder, den byder på. Siden 

er DR styret med faste skabeloner. 
 
Kommentarer: 

Siden fungerer nu 
godt, at der er mulighed for at genhøre udsendelse 

OK med de landsdækkende punkter 
 
de gule tekster er svære at læse 
det er mere DR end Drfyn, et tilbageskridt for Fyn 

man lander meget hurtigt på DR's hjemmesiden 
hvem er hitlisterne over mest spillede osv for – DR eller brugerne? Det kunne 

være et link 
tingene er svære at finde (dialogforum fx) og kræver mange klik og der skal 

scrolles meget 
ønskeligt at kunne finde den enkelte nyhedsudsendelse i stedet for at skulle 

lede i hele fladen 
gerne flere fynske nyheder 

vi savner mail og tlfnr på ansatte, også andre end værter 
den gule farve skriger lidt 

meget store kasser og meget luft på siden 
 
P4 Play med Andrew Jensen 

en fornyelse og et fremskridt 

god balance mellem speak og musik 
god stemme 

ikke så meget ny musik 
 
Lars Hjortshøjs Badabingshow 

der var delte meninger 
showet skal have lidt mere tid 

Hjortshøj fungerer ikke så godt på radio 
 
P4Fyn/Peder Meisner 

Der er mange trofaste lyttere, men også en del, som aldrig lytter til P4. Fra 
mandag d.31.03.14 er der 2 værter på i morgenfladen. Inden da skal mange 

spørgsmål afklares. Hvem skal sættes sammen? Hvordan passer 

arbejdsmetoderne sammen? Skal de ”gamle” værter suppleres med nye? Der 
ydes assistance fra DR. Der afholdes en værtsdag, hvor værterne bliver sat til 

at lege. I uge 7 er der interviews med de implicerede, og 2 nye hold, som 
tager en uge på skift, er klar d.28.02.14.  



Drøftelse: Skal de 2 sendeflader være ens eller forskellige? 

BUD: 

Nyheder om formiddagen, opfølgning om eftermiddagen. 
Gerne flere historier ude fra øen 

Trafik er vigtig 
Seriøsiteten skal bevares, ikke for meget snik-snak 

Vejrudsigten fylder meget (aftalen med DMI er opsagt). 
 
Næste møde: 

tirsdag d.11.03.14 
 
referent: 

Helle Christiansen 

23.01.2014 


