
Referat af møde i Dialogforum - tirsdag d. 6. februar 2007 

 

Deltagere: Kirsten Bonde, Lars Kamp, Annelise Fischer, Herdis Hanghøi, 

Susanne Kallund, Leif Jepsen, Hanne Klovborg, Bent Knudsen, Marianne 

Madsen, Erling Olsen, Lars Skjærris, Susanne Storm, Tue Sylvest, Lisbet 

Lambert og Maria Lund. 

 

Fravær: Lone Bundgaard og Carsten Juul. 

 

Mødets starttidspunkt: 17:00 

Dette forums første møde begyndte med en kort præsentation af alle 

deltagere. Lisbet præsenterede kort DR Fyn, og viste en præsentationsvideo 

for afdelingen. Herefter fik deltagerne en rundvisning i huset, med mulighed 

for at stille spørgsmål. 

 

Efter rundvisningen var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med 

meninger/kommentarer til DR Fyn m.m. 

Her kom bl.a. følgende spørgsmål og kommentarer: 

- Kunne man lave en debatside/debatforum for Dialogfora på nettet? Eller 

en evt. blog? Dette forslag har før været vendt og der bliver i øjeblikket 

arbejdet på at få et site op at kører hvor de forskellige fora kan 

debattere med hinanden. Det kommer til at ligge på sitet: 

www.dr.dk/dialogforum, og vil formentlig komme til at kører her i løbet 

af februar måned. 

- Hvilke reaktioner er der på de nye ændringer af formiddagsflade, jingler 

m.m.?  Reaktionerne har ikke været mange på Fyn. Dette kan måske 

skyldes vi her på stationen har bevaret 1 times formiddagsflade, som 

mange af vores lyttere er meget glade for! 

- Hvad med DR Fyns nyheder? Kommer de ikke ”bare” fra FS alle 

sammen? Her forklarede Lisbet de forskellige steder nyhederne kan 

komme fra bl.a. Ritzau, research, forskellige aviser, vores lyttere og 

andre stationer. DR Fyn har for kort tid siden lavet nyhedsregistrering/ 

www.dr.dk/dialogforum


Undersøgelse af hvor nyhederne kommer fra. Det viser sig at en meget 

lille del stammer fra bl.a. FS og andre aviser. 

 

Efter mødets lille debatrunde, skulle der vælges en formand for de næste to 

års dialogmøder. Leif Jepsen var eneste kandidat og blev valgt til formand for 

1. års møder. Leif var også formand for det forrige fora, og der var enighed om 

at få en ny til posten efter 1. år.  

 

Sidste punkt på dagsordenen var en diskussion af temaer til de kommende 

møder. Følgende forslag blev skrevet op: 

- Trafikservice.  

- Egenreklamer/markedsføring.  

- Nyheder/debatprogrammer.  

- Nye medier/radiotxt./Dabradio/Internet. 

- Medielicensen. 

- Jacob Mollerup/Sprogpolitik. 

- Undervisning/kursus i efterkritik*    

- Brugergenereret indhold/Vægtning af indhold. 

- Musik. 

- Public Service kontrakten (Jacob Mollerup). 

 

 

Følgende temaer blev valgt til dette års næste møder: 

1). Nyheder/debatprogrammer + Brugergenereret indhold. 

Til dette møde kunne der evt. komme en nyhedsredaktør fra P4 Fyn og deltage 

i mødet. Alle vil få tilsendt P4 Fyns nyhedskoncept inden mødet. Dette møde 

bliver holdt den 22. Maj-07. 

 

2). Jakob Mollerup/Etik evt. sprogpolitik. Jakob Mollerup er lytternes og 

seernes redaktør i DR. Jacob har før deltaget i et møde og det gav en god 

respons fra mange. Dette møde bliver holdt d. 11. september-07.  

 

* Lisbet er ved at undersøge mulighederne for et minikursus i efterkritik. 



De temaer som ikke blev valgt for dette års møder, vil blive taget op igen til 

næste år, sammen med evt. nye forslag. Så husk at gem dem og sæt kryds i 

kalenderen ved de pågældende datoer! 

 

Mødets sluttidspunkt: 19:00 

 

Vel mødt! 
 

Referent 

 

Maria Lund 


