Referat - Dialogforum Fyn – d. 22. feb. 2017
Deltagere: Eva Kristina Mikkelsen, Niels Jørgen Langkilde, Joan Grønkjær, Anni Bagge-Jensen,
Henrik Madsen, Kim Barren, Chr. Dan Jensen, Lars Skjærris, Sonja Blytsø, Lasse Godiksen,
Heide Eskelund Knudsen, Bent Knudsen, Lise Ravn og Peder Meisner.
Afbud: Mie Spuur Simonsen.
Dagsorden
1) Orientering om DR Fyn – nyt fra stationen / v. Peder Meisner og Lise Ravn
2) Valg af næstformand. Mads Wædegåd er blevet overflyttet til DR Dialogforum Kbh. Han
var næstformand hos DR Dialogforum Fyn.
3) DR Fyn’s hjemmeside – fungerer den eller ej?
4) DR Dialogforums fællesmøde 17. maj 2017. Ideer til emner?
5) Evt.

1) Vi byttede lidt rundt på dagsorden, så Lise Ravn gav en grundig orientering om den DR
store 2017-projekt om Danmarks-historien. Det starter i april. Det er del ti to omgange.
Første fem udsendelser sendes på denne side af sommerferien, mens de sidste fem
sendes til efteråret.
Udsendelserne sendes i tæt samarbejde mellem alle DR’s kanaler. Regionalt har DR Fyn
indgået samarbejde med museerne i Nyborg, Middelfart, Odense og Svendborg i forhold
til at komme ud til folkeskole-eleverne.
Peter orienterede om et par opsigelser på stationen. Niclas Bøgh og eftermiddagsvært
Jakob Risbro stopper. Indtil videre vikariere de andre studieværter indtil der er fundet
en løsning på hvem der overtager rollen som eftermiddags-vært. Han omtalte
Brunsvigerdagen den 11 . okt. som DR Fyn netop har introduceret.
2) Bent Knudsen blev valgt som ny næstformand.
3) Marie Bering Jones, redaktør for www.DR.dk var med på en Skypeforbindelse fra DRByen. Hun fortalte om DR.dk og de planer der ligger for anvendelsen af siden. DR har
valgt en strategi der hedder ”færre nyheder – højere kvalitet”. Det betyder, at DR’s
hjemmeside i højere grad skal være en side, hvor du bruger mere tid end på andre
hjemmeside, der vægter ”clickbait” højere. Samtidig er det vigtigt, at DR.dk er en side
for hele landet. Det afspejler sig også i deres valg af historier, og hvordan de
præsenteres.
Samtidig er DR.dk i gang med et redesign, der også skal slå igennem de på de regional
sider.
Desværre må Marie Bering Jones ikke som lovet sende powerpoints fra hendes foredrag
til os. Det er kun DRs medieforskere, der må kommunikere ud af huset.
4) Onsdag den 17. maj skal vi holde vores årlige DR Dialogforums fællesmøde på Trinity i
Fredericia med de tre andre dialogforaer i Region Syddanmark. DR Syd, DR Esbjerg og
DR Trekanten.
Der kom en række forslag op, som vi – de fire DR-Dialogformænd og Peder Meisner –
vil kigge nærmere på.
Forslag: DR og kommunalvalget. I samtalens tjeneste. Fake News. DRs
Danmarkshistorie. Hvordan sammensætter DR program-udbuddet? DR og
genudsendelserne.

5) Der var ikke noget under evt. Så vi gik over til tapas-tallerkener.

Referat: Kim Barren

