Referat DR-DialogForum møde 25. aug.2015
Afbud: Helle Christensen og Helle Lauvring.
Dagsorden:
1) DR – hvordan går det. Peder Meisner giver en orientering om temperaturen i
DR netop nu. Hvad byder fremtiden på? Hvilke muligheder har DR i
fremtidens mediemarked. Ny regering – nye tanker for public service. Vi får
mulighed for at drøfte hans oplæg
2) Ny eftermiddagsflade i DR Fyn. De to nye værter på P4 Fyn om eftermiddagen
Jakob Risbro og Erik Nielsen fortæller om programmet og hvad intentionen er
med programmet. Det sker efter kl. 18.00, når de er færdige med dagens
program
3) Orientering fra Peder Meisner
4) Orientering fra formanden.
5) Evt.
1) Peder gav en orientering om DR netop nu. En ny regering, ny kulturminister og
nye planer for DR. Han konstaterede, at DR fylder mig i medierne p.t. Og at
DR i de kommende år vil arbejde efter ”Værd at dele – stadig original mere
digital”.
En strategi som blev vedtaget i marts, og som der nu arbejdes videre med.
Siden er der kommet et række forslag, som nu bliver behandlet. Og det skal
besluttes hvilke der skal prioriteres, og hvilke der skal sættes i gang samt
hvornår de skal sættes i gang.
Det er besluttet at sætte store fem tværgående projekter i gang samt en række
mindre.
I Værd at Dele er der fire centrale, brugerrettede områder, som DR vil have
fokus på. Det er: Originalt kvalitetsindhold, attraktive digitale tilbud,
børneuniverser til digitalt indfødte og nyhederne, hvor brugerne er. Desuden en
række fokusområder, der drejede sig om udviklingen af DR som organisation.
Herudover er der sat gang i fem udviklingsprojekter. Det er projekter som går i
gang med det samme, nemlig børn, højere streaming-kvalitet, nyheder på
mobil, nyheder X samt kompetenceudvikling. Peder gennemgik planerne for
de enkelte områder.
Det var kommentarer fra de enkelte medlemmer, bl.a. omkring public service
hvad var det?, er det X-factor eller Carl Nielsen-jubilæet, at DR skulle huske
500 års jubilæet for reformationen, at vi som seerne/lytterne også en gang skal
lade os overraske over noget, som vi ikke havde forventet. At DR i højere grad
skal turde gå imod og stå fast på at lave sine egne historier.

2) Jakob Risbro og Erik Nielsen samt praktikant Anna Hjortdal fortalte om deres
nye eftermiddagsflade og hvilke ideer samt tanker, der ligger bag. Der var ros
hele vejen rundt til trekløveret, der netop den dag havde sendt deres syvende
udsendelse.
3) Blev slået sammen med punkt 4. Kim gav en orientering om den senere tids
læserbreve i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Alle sammen handlere om
to-værtssystemet på morgenradioen. Og fælles for læserbrevene var, at de 90
pct. af dem var negative overfor det nye koncept. Der var enighed om på
nuværende tidspunkt ikke at gå ud i medierne med læserbreve, der
forsvarede/forklarede det nye koncept. Det ville blot føre til en optrapning af
konflikten. I stedet skal formanden senere på efteråret lave et læserbrev, der
fortæller om DR Dialogforum og det kommende valg til dialogforummet
senere på året.
Samtidig vil vi holde et møde på DR Fyn, hvor vi fortæller om arbejdet i DR
Dialogforum. Planlægningen af det møde afventer, at DR melder ud omkring
valgproceduren. Peder melder tilbage, når han får besked fra København.
Peder opfordrede i øvrigt til at skrive til ham, når der var ting, vi ikke synes
fungerede i udsendelserne DR Fyn. Det er nemmere for ham at forholde sig til
konkrete punkter. Så den opfordring er givet videre.
4) Mødet i december flyttes p.g.a. valget om EU-forbeholdene. Mødet holdes
onsdag den 9. dec. kl.17-19
5) Intet.
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