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Referat 

Mødet har følgende dagsorden: 

1. Rundvisning på DR Fyn 

2. Fotografering 

3. Dækning af det kommende folketingsvalg: 

 

Der er udsendt oversigt over hvordan DR Fyn vil dække valget, som deltagerne også fik udleveret. 

Desuden: 

 Er i gang med forberedelserne – folder er lavet. 

Regner med en 3 ugers valgkamp.  

 Valgekstra – om morgenen korte historier m. musik og nyheder 

 Mød partierne om formiddagen i forhold til nuværende mandattal.  

 Hvem er spidskandidat – ikke ret mange kendte på Fyn denne gang.  

 Hvem sætter dagsordenen? Er det politikeren, P4 eller lytterne? 

 Lytterpanel m. mennesker, der ikke er aktive politisk aktiv. Hvordan er man sikker på dette? 

 Facts efterlyses. 

 Eftermiddag debat 16:00 -17:00 derefter på nettet. 

 To store valgmøder – Ørstedskolen på Langeland og Lindøs tomme hal. Muligvis kom det til 

at dreje sig om sundhedsstoffet, da det er det vigtigste her på Fyn. Derefter kommer 

efterløn og kommende arbejdspladser(arbejdsløsheden). 

 Alle partier bliver inviteret + oplysningsforbundene, vil minde Debatten på DR2. 

 Mandag bliver der på P4 de store runder fra Christiansborg. Derefter er det ude i 

Regionerne. 

 Valgaften sendes fra København, næste dag laves der valgcafé sammen med TV2  med alle 

kandidaterne. 

Hvad mener vi: 

Gribe dem i udenomssnak 

Når man sidder som journalist overfor en politiker, kender man næsten svaret. Hvad med at  have 

lægfolk til at spørge i stedet? 

Tage det fra skæve vinkler, og ikke for gumpe tungt – meget” a la Fyns forsamlingshus” 

 

4. DRs nye strategi: ” Et skarpere DR” 

Orientering v. formanden. 

Har været til møde med generaldirektøren. Strategien er led i den nye medieaftale. Økonomien 

ligger fast for de næste 4 år. Tydeligere kanalprofiler på TV, mindre radiostationer. 

Indholdsmæssig prioritering – bedre nyheder, noget for de unge. Dialogen med danskerne skal 

styrkes. 

Derefter workshops omkring dialog. Er aktuel omkring dialogforaene. Nogle taler før de tænker, 

hvor andre tænker før de taler. Der skal være taletid for alle. Strategi for møder og hvordan 

forbedre man DR. Betydning af begrebet en joker, som drejer sig om, at der er et Dialogforum hvor 
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man har travlt med at kridte streger op først, og derfor næsten ikke for talt om det der er på 

dagsordenen. 

 

Vores første møde gjorde ved hjælp af brainstormen, at vi er godt på vej allerede. 

 

5. Orientering og evt. 

 

Anne Steenfeldt 

referent 

 

 Husk at få refusion for kørsel skal sendes til Karina Hoffman (kah@dr.dk) 


