Referat fra DR-Dialogforumsmøde
Tirsdag den 11. marts 2014 hos DR Fyn, Lille Tornbjergvej 10, Odense SØ
Dagsorden:






Information ved Peder
Indlæg fra formanden v/Ulla Jensen
Prioritering af emner til drøftelse i 2014 / nye ideer til fokuspunkter
Temadrøftelse om P4 weekend
Er der brug for, vi mødes flere gange pr. år?

Deltagere: Allan Mogensen, Andreas Bruun, Anette Toft, Carsten Skou, Henrik
Madsen, Ingrid Schosser, Ulla Hollænder Jensen, Kim Barren (gik kl. 18.00), Helle
Ann Lauvring, Hanne Kristensen, DR Fyn og Peder Meisner, DR-Fyn.
Afbud: Erling Olsen, Helle Christiansen, Niels Jørgen Langkilde, René Bondo, Tina
Maegaard Jørgensen

1) Peder gennemgik den netop udkomne godkendte Radioplan. Se vedhæftet
dokument. Første halvdel fortæller om radioen generelt og den sidste halvdel
specifikt om P4.
DR Fyn går i luften med 2 værtssystemet den 31. marts De 2 nye værtspar
bliver Jesper Borup og Julie Lindegaard samt Jesper Lind og Ruth Kabel. Julie
er nyansat pr. 31. marts og kommer fra Film Fyn.
De 2 første dage vil Tina Bilsbo være på DR Fyn for at sparre med værterne.
Det er en del af flowbussen-konceptet.
Vi fastholder ”Undskyld det er fredag” og ”søndagsholdet” med nye værter
hver anden gang, da Jesper ikke kan være vært den uge hvor han er
morgenvært. Erik forbliver på ”Undskyld det er fredag”.
Vi har seminar lørdag den 15. marts, hvor radioplanen er fokusemnet.
Aftalen med DMI er opsagt pr. 1. april.
Input fra panelet:
Betyder kortere nyheder, at disse nyheder så kommer senere ?
Spændende med mere personlige værter. Holdninger, meningsmaskine,
udlevere sig selv. Nogen kan lide det, andre ikke.
For mange teaser. Lad os nu få historien helt og med det samme.

Vi mangler målinger på hvor mange lyttere der er på fra time til time. Det
arbejdes der på i DR regi på at gøre bedre.
Forslag om servicemeldinger.
DR Fyn skal finde ud af hvor bredt vi kommer på de 4 timer vi sender i fladen.
Medieforskningen viser vi mister lyttere når radioavisen går i gang.. Derfor
skal nyhederne gøres kortere og de gode historier skal deles ud i fladen med
mere fordybelse. Fremover kommer udsendelsen til at hedde Nyhedsoverblik.
Forslag fra panelet evt. inddrage lytterne direkte ved telefonopkald. Det kunne
jo give noget dynamik.
Til efteråret skal der arbejdes med eftermiddag/weekendfladen.
DR Fyn har i alt 22 journalister fordelt som følger:
4 TV folk
4 morgenholdet
3 eftermiddagsholdet
4 dagsreportere

2) Peder gennemgik EU satsninger. Se vedhæftet dokument.
Hvad skal P4 dække i EU valget?
Den generelle holdning var, ikke at gøre noget ekstraordinært og ikke bruge
ressourcer på det. Man kan få oplysninger andre steder, ikke regionalt.
Dog kunne DR Fyn dække et større vælgermøde og få synspunkter, så man
derved gør folk opmærksom på, at der er EU valg.
3) Formand Ulla Jensen fremlagde emnet: Hvad skal vi drøfte i 2014?
Hun redegjorde for hvad Dialogforum havde drøftet af fokuspunkter, det drejer
sig om:
Afvikling af det kommende kommunalvalg i nov. 2013
Hvilke tiltag der var på banen for at få unge til at stemme
Fokus for nyheder fra dag til dag
Efterkritik v/Kim Barren
Etik, har afholdt offentlig høring hos DR Fyn den 4. nov. 2013
Musikken, blev nævnt ved møde den 22. maj 2013 i Bramdrupdam
Henning Højgaard fortalte om teknologi før, nu og i fremtiden
Lytte til Lars Hjortshøj og P4 Play
Så til næste møde skal alle tænke over, hvad emner der kunne drøftes i
2014-2015.

4) Input til weekend/eftermiddag
Søndag ml. 17.00-18.00 ”har du hørt” må ikke fjernes
Søndagsholdet er godt og må hellere ikke fjernes
Hverdagseftermiddagen skal være ”letbenet”. Nu er vi på vej hjem, hovederne
er fyldte og vi trænger til let underholdning.
I weekenderne er det nemmere at lytte efter og fordybe sig……
5) Det blev besluttet at holde et møde mere, så sæt kryds:
Tirsdag den 10. juni kl. 17.00-19.00
 Fokuspunkter til det/de kommende år
 Evaluering af morgenfladen
 Ideudvikling til åbent hus arrangement i efteråret
6) Årets DR Dagen afholdes lørdag den 8. november kl. 10.00-17.30
Så sæt kryds i kalenderen
Referent Hanne Kristensen / 13.03.2014

