
Referat af møde i Dialogforum for DR Fyn den 3. marts 

 

 

 

1. DR Fyn i 2010 (v. Peder Meisner) 

 

Ny struktur i DR med mere tydeligt fokus på public service opgaven.  

DR ProgramProduktion, der tidligere var ét samlet område er nu delt op i fire 

direktørområder: Nyheder, Danmark, Kultur, Oplysning. 

 Ændringen gør at de der producerer indholdet kommer til at fylde mere i Direktionen 

(fra 1 af 4 pladser til 4 af 8 pladser).  

Den nye struktur skal sikre at DR mere tydeligt arbejder med sin rolle i samfundet.  

 

DR Fyn arbejder i første halvdel af 2010 på at blive bedre til historier, der 

selvstændigt sætter dagsorden og kan gøre Fyn synligt i de landsdækkende medier.  

Der er oprettet en særlig reporter stilling, hvor Jesper Borup som politisk redaktør 

skal arbejde målrettet med at lave de grundige historier, hvor man kommer hele 

vejen rundt om et emne. 

Samtidig er antallet af TVA-vagter øget, så DR Fyn stort set alle dage kan rykke ud for 

TV-Avisen, når der er historier at fortælle fra Fyn. 

 

Ruth Kabel er langtidssygemeldt indtil sommerferien på grund af en planlagt 

operation. Hun vender tilbage til P4 Fyn fra starten af august. 

 

 

2. Debat om programvirksomheden (fra Dialogforum) 

P4 Fyn planlægger at markere 70 års dagen for 9. april. Dialogforum havde 

efterfølgende en diskussion om relevansen af at behandle 2. verdenskrig. Kan vi 

bruge historien til noget? Eller skal vi lade krigen ligge og beskæftige os med noget 

mere nutidigt. Holdningen kan være generationsbetinget. 50-60’er generationerne har 

haft enormt meget, om krigen, mens der hos de yngre generationer er en fornyet 

interesse for 2. verdenskrig. 

 

Diskussion om brugen af SMS’er i P4 morgen- og eftermiddagsfladen. Kritik af at 

sms’erne fylder for meget i forhold til relevansen og at det lyder som om værterne 

bruger stort set revl og krat. 

 



Ønske om udskiftning af nogle af de længstkørende koncepter i P4 Fyns flader, hvor 

Dialogforum oplever, at der ikke længere er noget, der kan overraske. ”Gæt et sted” 

og ”Seks på Stribe” blev nævnt som eksempler på koncepter der kan trænge til 

fornyelse. 

 

Men i øvrigt stor tilfredshed med P4 Fyn generelt. 

 

  

3. Ideer til aktuelle temaer (fra Dialogforum) 

 

Opgør mod bureaukrati og regler. Flere serier a la ”Verden er af lave”. 

 

Fokus på de frivillige og de frivilliges vilkår. 

 

Positive erhvervshistorier, der fortæller om virksomheder i vækst og fremtidens 

arbejdspladser. 

 

Etiske debatter, for eksempel om brugen af elektroniske hjælpemidler indenfor social- 

og handicapområdet. 

 

  

 


