
Referat - Dialogforum Fyn - d. 28. sept. 2016 

 
Deltagere: Eva Kristina Mikkelsen, Niels Jørgen Langkilde, Joan Grønkjær, Anni Bagge-Jensen, 

Henrik Madsen, Kim Barren, Lise Ravn Jedzini 

Afbud:  Mie Spuur Simonsen, Chr. Dan Jensen, John Johansen, John Winkel, Mads Wædegaard 

og Peder Meisner 

Dagsorden 

1) Orientering om DR Fyn – nyt fra stationen / v. Lise Ravn 

2) DR – ny dramaserie. Hvordan kan vi byde ind / v. Lise Ravn 

3) Dækningen af ”amatør-kulturliv” – det folkelige kit til de små samfund samt styrkelse af de små 

samfund / alle 

4) Evt. 

 

1) Lise fortalte om hvad DR Fyn arbejder med udover de daglige programmer i radioen. Siden 

sommer har de bl.a. været med i en række events, HCA Festival, OFF Odense Film Festival, Spis 

Odense- vært ved et arrangement samt senest Den Store Omstilling ll  - din mad – dit valg. 

På den lidt længere bane er DR Fyn bl.a. med Den Fynske Kulturpris – publikumsprisen, 

Sportslørdag, Folketingets åbning, fællessang i koncerthuset, Danskernes Idrætspris ligesom en 

række arrangementer P4 Fyn åbner dørene til f.eks. sportsgrene, f.eks. travsport, fodbold, 

ishockey. 

Ligeledes er radioen aktiv overfor folkeskolerne med f.eks. projekt I Sandhedens tjeneste, hvor 

9. klasser kom på besøg på radioen og lærer om nyheder/kildekritik Der er projekt Journalistisk 

Skolen samt medieuge på SDU. 

Herudover er der planer om en række regionale aktiviteter i forbindelse med DR dramaserie 

Danskernes Historie. 

Ligesom ”Historien om xx-købing Kommune forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 

er på tegnebrættet. 

2) Lise gav en foreløbig orientering om DRs dramaserie Danskernes Historie. Den starter til marts 

2017, og kører med seks udsendelser før sommerferien og seks i efteråret. Det bliver en 

periode i hver udsendelse.  

Serien kommer til at fylde alle kanaler på DR, både TV, radio og net. De enkelte kanaler 

arbejder pt. med at finde ud af, hvad de hver især vil byde ind med. DR Fyn har bl.a. haft møder 

med de fynske museer om evt. foredragsrækker på museerne. Ligeledes undersøges ideen om 

kontrafaktiske fortællinger. 

Fra DR Dialogforum Fyn blev det bl.a. nævnt, at både kirkerne og de mange lokalhistoriske 

foreninger også vil være oplagte samarbejdspartnere. 

3) Der var en kort snak om dækningen af amatør-kultur livet på Fyn. Der blev opfordret til at DR 

Fyn fortsatte med foromtale af arrangementer. Det var vigtigere end at være tilstede.  

Samtidig var der et ønske om at DR Fyn kom rundt på hele Fyn og ikke kun i Odense og 

Svendborg. 

4) Der var enighed om at de tre medlemmer der har forladt DR Dialogforum Fyn skal erstattes. 

Alle blev opfordret til at se i sin egen omgangskreds, om der var kandidater her. Formanden og 



redaktionschefen gennemgår de ansøgninger, der kom ind i forbindelse med udpegningen af 

det nye Dialogforum sidste år. Her er der muligvis også kandidater. 

Formanden udsender en doodle-afstemning om næste års mødeplan, når de nye medlemmer 

er udpeget. 

Der er DR-Dagen lørdag den 5. nov. i DR-Byen. Indbydelse følger snarest. 

 

Referent: Kim Barren 

  

 

 

 


