
Referat fra Dialogforum FYN, den 27. maj 2009. 

 

 

Deltagere: 

 

Medlemmer: 

Lars Kamp Eriksen 

Lars Skjærris 

Leif Jepsen 

Michael Andersen 

Jytte E. Madsen 

Allan Mogensen 

Jesper Kristensen 

Bent Knudsen 

Anja T. Poulsen 

Ulla Hollænder Jensen 

 

DR Fyn: 

Lise Ravn 

Jens Linde 

 

Afbud fra: Ib Clausen, Herdis Hanghøi, Erling Olsen. 

Manglende afbud: Susanne Kallund 

 

Kommentarer til referat fra opstartsmødet: 

Referatet har været sendt rundt til alle deltagere. Ingen kommentarer. 

 

Informationer fra mødet i DR Byen med Dialogformænd og-næstformænd indeholdt blandt andet at 

DR er godt på fode og Kennth Plummer giver et godt indtryk. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til DR Dagen, hvori Per Rasmussen fra dialogforum Sjælland og 

Gert Hansen fra dialogforum Østjylland indgår. 

 

Henriette Rald var tovholder under mødet, hvor hun beskrev forventningerne til for- og 

næstformænd. 

 

Dialogfora skal være mere åbent, og der må gerne reklameres for vor gruppe. 

 

DR mødet blev afsluttet med regler om efterkritik af Klaus Henriksen, som er lektor for 

journalistuddannelsen på RUC. 

Under kritik skal man tale imod og forbedre, således at der er mindst 3 kritiske punkter med 

forbedringsforslag. 

 

Selve mødet den 27. maj handlede om nyheder. 

Hvad er det for nyheder, og er det vi ønsker at høre. 

Hvad regulerer indholdet og hvad efterspørges. 

Hvad synes lytterne. 

De vil gerne have positive, meget lokale nyheder og lokal sport. 

 



Hvordan skal nyhederne se ud? 

F.eks:  

Pige skal køre i rutebil til skole og derefter gå et antal kilometer. 

Lægeerklæring om sygdom i børnehave. 

Løkken Sparekasse er konkurs og garanter mister penge. 

 

Hvad er nyheder? Og væsentlighedskriteriet? Positive nyheder. 

Lokale og gerne små nyheder i lokalradioen. 

Nyheder gentages ved brug af båndmaskine, men nyhedsudsendelsen er altid live. 

 

Hovedkonklusioner: 

 

Positive nyheder er vigtige at have, især i yderregioner. 

Omkring lyttemønstre er der flest unge som lytter i eftermiddagstimerne. Ældre lytter hele dagen, 

og ønsker viden om stort og småt. 

Brugbare nyheder kan være: Skoletasker er  billigst i supermarkeder. 

Nyheder fra andre regioner og seudonyheder ønskes ikke. Men brugbare regionale nyheder har 

interesse. 

Panelet er generelt tilfreds med nyhederne. De er ikke abstrakte, men brugbare. Føler de 

involverende, transparente og formidlingen er god. De er korte og har sammenhænge. 

Man kan godt lide nyhederne. Der anvendes problemjournalistik og man kommer godt rundt i 

regionen. 

Man kunne ønske sig lidt mere smil i stemmen og en hurtigere korrektion på rettelser. 

På hjemmesiden dr.dk/P4 ønskes lidt flere billeder og film, samt nyhedsopdatering noget hurtigere. 

 

 

De næste emner: 

 

Musikvalg 

Sprogdebat 

Portræt 

 

Næste aktiviteter: 

 

Åbent hus ved juletid fra kl. 06-10 for at gøre lokalradioen mere interessant. Det ses meget gerne at 

diaologmedlemmerne deltager. 

Næste møde i dialogforum er 2. september. 

Der er DR dag den 28. november (det er vist blevet flyttet) 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Skjærris 

 

 

 


