
Udarbejdet af Jan Lundsgaard, 10. september 2008. 

Referat af fællesmøde for DR dialogfora Syd, Esbjerg og Trekanten. 

Onsdag den 10. september 2008 i Bramdrupdam-Hallerne. 
 

20 deltagere samt Morten fra DR Trekanten, Rasmus fra DR Syd, Mette Bock fra DR ledelse. 

 

Morten orienterede om ”nyvalg” til dialogforum i oktober/november 2008 for den kommende 2-års 

periode. 

* DR Trekanten er begyndt at sende egne nyheder om lørdagen. 

* DR Trekanten har et projekt i støbeskeen, hvor man skal ”brande” sig selv. Starter i 2009. 

   Tanken er at flytte studiet ud til en aktiv lokalitet, hvor mange mennesker mødes. Giv gerne  

    forslag til steder. 

 

Der blev efterlyst mere vestjysk stof. DR Esbjerg har ikke meget med i sendefladen. 

 

Mødet blev afbrudt for spisning af aftensmaden. 

 

Rasmus gav kort orientering om nyheder og sprogbrug. 

 

Mette tog fat på sproget som har haft løbende fokus i hele DR´s levetid. 

Der er ansat en sprogkonsulent og der skal udnævnes sprogambassadører, der uddannes. Der gives 

hele tiden efterkritik af udsendelserne for at fjerne evt. fejl/sprogblomster. 

Der udsendes et månedligt internt sprogbrev til alle i DR. 

Der uddeles en årlig sprogpris. 

Nyt om sproget på intranettet; på sigt også på DR.dk 

Tanker om et sprogsymposium. 

 

Debat: sangtekster, ”årgangssprog”, levende sprog, engelske ord og udtryk, svære emner med 

”glimt i øjet”. 

 

Mette fortsatte med emnet Etik. Rasmus gav et eksempel på et indslag; hvad der var grundlaget og 

hvad der blev bragt i æteren. 

Generelt arbejde: Etikudvalg hvor ledere og medarbejdere mødes og debatterer. 

 

Vi fik et indblik i Public Service-begrebet af Mette. 

 

Mette gav en kort orientering om DR´s situation, blandt andet om en lidt forbedret økonomi. 

Distrikterne tilføres som de første flere midler. 

 

 

Næste fællesmøde afholdes den 13. maj 2009. 

De nye dialogfora vælger lokalitet og emne. 

 

Der var indsamling til en afskedsgave til Knud Ørsted fra DR, der i mange år her stået for 

serviceringen af os på DR-dagen. 

 

 

 


