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Afbud: Andreas Bruun, Arne Buch, Niels Jørgen Langkilde 

Arne Buch, Morten Dixen og Tina Maegård Jørgensen er trådt ud af DR 
Dialoforum Fyn grundet nyt arbejde og traclhed på job. 

Kim Barren kontakter dem, der slet ikke eller meget sjældent møder op. 
 

Karsten Prinds deltog i mødet. Karsten er mediedirigent på DR Fyn og fungerer 
som bindeled mellem DR og P4 Fyn. Han har en blækspruttefunktion som 

daglig leder af redaktionen. Han har ansvaret for prioritering af historier, hvad 
DR Fyn dækker samt personaleledelse. 

 
MØDEREFERAT 

Skal et referat være et beslutningsreferat eller skal det afspejle de forskellige 
holdninger? Det er vigtigt, at referatet ikke gengiver alle detaljer, men 

afspejler diverse synspunkter i store træk. 

Referatet er vigtigt for de ansatte i huset, som ikke deltager i mødet. 
 

WEEKENDNYHEDERNE PÅ P4 FYN 
Er der nyheder nok til alle de nyhedsundersøgelser? 

Kim Barren talte for ingen nyhedsudsendelser i weekenden. Der er en 
studievært og en journalist, som ikke kan tage ud af huset, på arbejde i 

weekenden. 
Meldinger fra bordet rundt: 

enkelte tilslutninger til ingen nyheder 
der er lavt aktivitetsniveau i weekenden 

der er brug for nyheder også i weekenden 
nyheder er en forudsætning for stationen  

mange har ikke avis og har brug for radionyheder 
 

Peder Meisner gennemgik et aktuelt eksempel på weekendnyheder. 

Eksemplet indeholdt en forproduceret nyhedshistorie, en alvorlig trafikulykke 
og sport. Niveauet er ikke som i hverdagene. 

 
Der blev foreslået et samarbejde med andre lokale medier. 

En mellemlanding kunne være at sløjfe nyhederne 10.30 og 11.30 også i 
hverdagene for at kunne bruge kræfterne på de tidligere udsendelser. 

Det kan have salamieffekt. 
Ønske om bedre, opdateret hjemmeside. 

Efter debatten konkluderede formanden, at det på nuværende tidspunkt 
anbefales, at der ikke ændres ved nyhedsudsendelserne i weekenden. 

 
 

 
LYTTERREAKTIONER FRA ÅBENT HUS 

Det var en meget positiv oplevelse med mellem 1200-2000 besøgende. 

Der var god stemning og stor fortællelyst. Det blev helt klart, at P4 Fyn er 
fynboernes radio. 

Dagen gav de ansatte et mærkbart boost i hverdagen. 



 

Fra spørgeskemerne: 

Det lokale/regionale skal fylde meget. Det gode humør bliver fremhævet. 
Hvad vil vi gerne have mere af? Der var ikke rigtig noget at hente. 

Værterne snakker i munden på hinanden. Der skal være klare aftaler. Både 
lyttere og værter skal finde deres fødder. 2 værter er klart et gode, det giver 

mere liv, en enkelt var ikke enig i det synspunkt. Der må gerne være mere 
fokus på rent fynske historier. Der arbejdes med værterne hele tiden. 

Stor ros til Undskyld det er fredag. Send programmet fra motorvejen mellem 
Årup og Ejby. 

Ønske om noget, der svarer til Baglandet  
 

Peder Meisner gennemgik en lytteropgørelse fra sidste halvdel af 2014 
(landstal). Det er lykkedes at flytte lyttere til P5, selvom det kræver DAB radio 

eller netbaseret lytning. P4 Fyn klarer sig fint. 
 

RUNDT PÅ FYN 

Peder Meisner  gennemgik en oversigt (1.10. - 15.12.14) over, hvordan 
geografien har været repræsenteret enten ved en sendevogn, telefoninterview, 

gæster i studiet eller kommunalt stof. Nyborg og Assens er tyndt 
repræsenteret. 

Det er vigtigt et komme ud eller få folk i studiet. 
Oversigterne sendes til dialogforum som et link, og vi præsenteres for et nyt 

eksempel efter sommerferien. 
Dækning af Fyn: 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zoUAzHOaQGrU.kM5C0fo-f-1c 
 

MØDEDATOER OG FORVENTNINGER TIL DIALOGFORUM 2015 
 

Fællesmødet d.20.maj arrangeres af os og søges afholdt i Middelfart. Forslag til 
gode mødefaciliteter kan sendes til Kim Barren. Lars Daneskov, kanalejer, 

ønskes inviteret, Peder Meisner inviterer. 

Der mangler en tirsdag i møderækken, det ønskes. Kim Barren ser på det 
sammen med Peder Meisner. 

Forventninger: 
gerne en treårig periode igen 

man vælges for en periode og kan stille op til endnu en 
prik gerne nogen til at stille op 

der bliver annonceret, når vi nærmer os valget 
 

EVENTUELT 
Der blev spurgt til Klub 98.6. 

medlemmer af klubben bliver pr. mail inviteret til de åbne arrangementer, som 
stationen afholder. Klubben kan evt. vokse til en parallel til Baglandet. 

 
Referent: 

Helle Christiansen 

30.01.2015 


