Dagsorden for
DR Fyns Dialogforum onsdag den 8. juni kl. 17.00 – 19.30
Emne: ”Hvis det skal være vigtigt at få tændt for radioen”.
Hvad var der på P4 Fyn i går morges (den 07.06.11)
Brønderslev sagen
Møde med ”de sure gamle mænd” i Odense
Referere meget fra aviserne (Fyns Stiftstidende og Fyns Amtsavis)
Det gode indslag:
Væsentlighed
Relevans/ brugbarhed (noget der handler om mig)
Fascination /lyst
Som en dartskive der hænger sammen. Nogle dage er det godt andre gange knap så godt.
Dagen i dag rammer fint det ovenfor før anførte.
Som lokalradio rammer det slet ikke Fyn. Ingen politikere, der har noget med Fyn at gøre. Det var set med
alle Danmarks øjne.
Spare penge ved at køre anderledes – væsentligt, relevans, brugbarhed, hyggeligt med pingpong,
nyhedsredaktøren er ret kedeligt og lidt død i sværen. Som planlagt historie er der ikke arrangement nok.
Lyt til P1 om morgenen, der er mere pingpong. Går mere i dybden med indslagene.
Trafik og vejr: God pingpong mellem værterne inden indslag. Rammer også godt.
Selektiv hørelse ved gentagelser.
Lokale nyheder:
Ny initiativgruppe vedr. Thomas B. Thrigegade
Fynsk landbrugsforening har fyret direktøren
Trafikstyrelsen laver kørekursus for at spare brændstof. Bliver uddybet senere.
Aflysning af operationer på OUH. Pladsmangel fokuseres der meget på. Økonomi tales der ikke om.(Her har
man ikke ramt plet)
Ny pacemaker fungere som hjertestarter er som det første sted indopereret på OUH.
Når man tager fra avisen mangler der fordybelse i emnet.
Minoritetsgruppen får meget omtale.
Meget stof fra Odense området eller Svendborg.
Tales der om det på arbejde:
De emner der er generelle kan der tales om.
Lidt i 7:
Reklamer er stadig in, og man foretrækker papirudgaven. Nogle voldsomme tal bliver omtalt.
Hvad nu hvis man brugte pengene til at sætte priserne ned i stedet for. Flertallet mener at det er et godt
indslag. Mængden af reklamer er voksende.
Nogle gange med lydklip, men det kommer an på hvordan det bliver brugt.
Studieværterne må godt komme frem med egne meninger.
Sport:
U 21 landsholdet vandt over Tyrkiet.

Tennis: sejer til dobbeltparret.
Ishockey i udlandet.(Jannik Hansen)
Selektiv hørelse er godt. Speakeren taler klart og tydeligt selv om han taler hurtigt.
Måske for mange oplysninger på en gang.
Interessen skal være der.
Hvad kan få en til at slå væk?
For lange indslag om det sammen, gør at man slår væk.
Høre man det sammen med en anden, kan der lettere opstå diskussion mellem parterne om hvad der skal
høres.
Ved for lange indslag slår man væk eller slukker helt.
Man slår om til P1 i stedet for, men ikke andre slår om men slukker i stedet for.
Hvad får en til at tænde: det kommer an på tidspunktet af dagen.
Man kan tænde og slukke efter behag.
Op til nyheder tændes der igen.
Ingen finansnyheder, da de sendes på P1.
7:45: Brønderslev sagen en lang fortælling om svigt. Hvad gør København, og hvorfor virker det de gør der?
Socialrådgivere i daginstitutionerne samler op meget tidligt. Investering i det forebyggende arbejde.
Et alt for langt indslag. Man burde lægge noget sådan til et andet tidspunkt f.eks. eftermiddagsfladen.
Passer ikke rigtig ind på det givne tidspunkt. Om morgenen bliver den slags indslag ofte ikke lyttet til, da det
ikke passer ind i rutinen.

DR dagen den 12.11.2011 fælles transport til København
Næste møde den 06.09.2011 kl. 17:00
Emne: Hvad der samler danskerne i DR1, den samlede programflade.
DR Fyn: Fynboernes akademi
En gang om måneden.

