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Referat af repræsentantskabsmødet 

Den 26. marts, kl. 19.15-22.00 

TV 2/FYN, Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ 

 

1. Velkomst og information om aftenens forløb, valg af mødeleder samt navneopråb med 

præsentation af ny repræsentant fra Fynsk Erhverv. 

Efter omdeling af revideret dagsorden bød formanden velkommen, foretog navneopråb (se vedlagte 

liste) og bød særligt velkommen til den nye repræsentant fra Fynsk Erhverv, Pernille Fløjstrup 

Andersen. 

2. Baggrunden for processen, herunder formandskabet for bestyrelsen og repræsentantskabet samt 

Esben Seerups drøftelser før dette repræsentantskabsmøde 

Peter Zinck orienterede om, at man på det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse havde 

besluttet, at man ville skabe en forandring i repræsentantskabsmøderne, så de blev til glæde for såvel 

TV 2/Fyn som for repræsentantskabsmedlemmerne. Alle skulle have noget med hjem fra møderne. For 

at samle alle kræfter havde bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af formandskabet for 

repræsentantskabet, formandskabet for bestyrelsen og direktøren. Mødestruktur og punkter i dag er 

en konsekvens af denne arbejdsgruppes drøftelser. 

Peter Zinck understregede, at det er vigtigt, at repræsentantskabet er ærlige og direkte i evalueringen 

af mødet, så vi kan løfte TV 2/FYN og os selv. Vi har ikke inviteret de unge ind denne gang, men det 

kommer. Fremover får medlemmerne af repræsentantskabet et ekstrakt af møderne i bestyrelsen, og 

spørgsmål hertil kan til hver en tid rettes til formandskabet for bestyrelsen. 

Inden næste dagsordenspunkt nævnte Peter Zinck, at Maren Skotte har stor erfaring med 

procesledelse, hvorfor Maren havde tilbudt at afvikle aftenens program med to tema-drøftelser, som 

aftenens bærende og forhåbentlig værdiskabende debat. 

3. Oplæg til processen 
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Maren Skotte præsenterede ovenstående program og nævnte, at arbejdsgruppen havde diskuteret, 

hvad der kunne være relevant feedback for TV 2/FYN at få fra repræsentantskabet, og gruppen var 

derfor kommet frem til to emner til debat: 

4. Kick-off: Nyhedsudsendelsen 22FYN 

Forud for mødet var udsendt bilag med nedenstående tre spørgsmål til refleksion og gruppedrøftelse, 

som Maren samlede op: 

1. Feedback: Hvad er det bedste ved 22Fyn – og hvordan kan TV 2/Fyns redaktionelle linje/indhold i 

udsendelsen forbedres?  

➢ Godt: korte nyheder, gerne med perspektiv, korte formater. 

➢ ”Waders og laksko” i øjenhøjde. 

➢ Godt tidspunkt, godt at studieværten står op, visuelt overblik over indhold. 

➢ Samle op – nye vinkler/andre kilder. 

➢ Tempo/afrunding af dagen. God modpol til 19.30-udsendelsen. 

➢ Lokale historier med generelle tematikker. Øg forskelligheden/friske historier (ekstra lag), 

positiv udvikling af historierne. 

 

2. ”Sådan Fyn”: Hvordan kan TV 2/Fyns redaktion i det daglige engagere seere endnu mere til at føde 

ideer ind til det konstruktive element i udsendelsen?  

➢ Direkte chat på skærmen. 

➢ Evt. kontakt baglandet i repræsentantskabet. 

➢ Der skal være bid i det. 

➢ Følg op på ”gamle” historier. 

➢ Godt: Positive historier. 

➢ Tjekliste: Hvad er den konstruktive nyhedskvalificering? 

➢ Feed på skærmen. 

➢ Er mail det rigtige? 

➢ TV 2/FYN -> mere kundevenlighed. 

 

3. Løsningshjælpere: Hvordan kan redaktionen på TV 2/Fyn engagere repræsentantskabets 

organisationer til at komme med input til løsning af konkrete samfundsproblemer, som tages op i 

”Sådan Fyn”? 

➢ Ambassadørfunktion i organisationen. 

➢ Kontakt via organisationer + andre. 

➢ Kan repræsentantskabet bruges mere aktivt? 

➢ Kontakter – også mellem repræsentantskabet og redaktionen. 

➢ Oplæg om 22Fyn ved store forsamlinger i organisationen. 

➢ OBS! Minus diskriminerende kommentarer (henvisninger til www.tv2fyn.dk fx). 

http://www.tv2fyn.dk/
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5. Kick-off: Kulturkanalen – ny TV-platform 

Som under pkt. 4 var der forud for mødet udsendt bilag med nedenstående tre spørgsmål til refleksion 

og gruppedrøftelse, som Maren samlede op: 

1. Vision: Hvad kunne være den højere mening med kulturkanalen? Hvordan kan den berige og styrke 

dansk kultur?  

➢ Film, kunst, musik, litteratur, religion/tro, sport, idræt. 

➢ Forhøjelse af journalistisk kvalitet. 

➢ Billedkunst, gaming, udvikling af spil. 

➢ Madkultur. 

➢ Vise forenings-Danmark – kulturliv. 

➢ Kortfilm. 

➢ Interaktions-tv. 

➢ Arkitektur/by-fællesskaber (noget, der opstår på trods). 

➢ Den danske sjæl. 

➢ Favne bredt (fx DR 2). 

 

2. Partnerskaber: Hvilke potentielle partnere i det fynske kulturliv kan vi forestille os som del af en 

kulturkanal og i en form for fast samarbejde med TV 2/Fyn?  

➢ Musikskoler, gallerier, spillesteder, biblioteker, uddannelsessteder osv. 

➢ Teater, Tinderbox, Brandts, FilmFyn. 

➢ Inspiration fra Sønderborg? 

➢ H.C.A. 

➢ Turistforeninger, symfoniorkestre, højskoler. 

➢ Forsamlingshus-koncept. 

➢ Friluftslivet. 

 

3. Områder: Hvilke 5-7 hovedområder inden for kulturområdet (eksempelvis film, teater, kunst etc.) 

kan vi indkredse som mest relevante for en kommende kulturkanal?  

➢ Det levende møde. 

➢ Nerve/nærhed. Deltage, blive inddraget, udvikle og uddanne. 

➢ Kulturelle åndsfællesskaber. 

➢ Det smalle. Det lokale. 

➢ Overblik over aktiviteter. Dannelse/eksistens (sammenhængskraft). 

➢ Udvikling af kulturområder. 

➢ Folkeoplysning – debat – nysgerrighed. 
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➢ Flere meningsdannere herfra. 

➢ Samme muligheder for alle. 

➢ Inspiration fra ARTE. 

➢ Mere kultur til borgerne. 

➢ Give kunsten en platform. 

➢ En eksportvare? Vise dansk kultur frem. 

6. Opsamling i plenum 

Der var ikke yderligere under dette punkt, da Maren samlede op under hvert af ovenstående 

spørgsmål. 

7. Evaluering af mødeform 

Gitte Madsen har sammenfattet nedenstående evaluering af den nye mødeform: 

 

Mere af Mindre af 

▪ Stram tidsplan 
▪ Alle inddrages 
▪ Anderledes og inspirerende 
▪ Den nye form som engagerer alle 
▪ Fin balance i pauser 
▪ God inddragelse af medarbejdere 
▪ Det uformelle islæt 
▪ Programråd 
▪ Sang 
▪ Gruppearbejde om reelle problematikker 
▪ Korte oplæg 
▪ Debat 
▪ Kulturmagasin 
▪ Lokale personligheder 
▪ Gode historier 
▪ Aktivitet til at ryste os sammen – også 

efter pausen 
▪ Åbenhed til at prøve nyt 
▪ Helikopterperspektiv 
▪ Mange flere aspekter 
▪ Idégenerering 
▪ Løsningsorienteret 
▪ Ud af huset møder 
▪ Frugt 
▪ Interesse for arkitektur 
▪ Sikring og udbygning af kulturinstitutioner 
▪ Faglige indspark 
▪ Info om TV 2/Fyn 
▪ TV-vært som gæst 
▪ Netværk 

 

▪ For mange emner, max. to emner til 
drøftelse 

▪ Formalia (kun det absolut nødvendige) 
▪ Pleje egne interesser 
▪ ”Det har vi prøvet” 
▪ Plejer 
▪ Skolemesterstruktur 
▪ Købesmåkager 
▪ Navneopråb (tidsrøver) 
▪ Traditionel bordopstilling 
▪ Evaluering 
▪ ”Rævejagt på evt. syndere” 
▪ Enetaler 
▪ Gamle bordopstilling 
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Øvrige kommentarer: 

❖ Lokalet er for lille til så mange grupper 

❖ En god start 

❖ Godt med brugbar feedback 

❖ Frejdighed og fantasi 

❖ Det tegnede program virkede godt til at danne sig overblik 

❖ God idé med intensivering af repræsentantskabet 

❖ Det nye tiltag er positivt 

❖ Godt at blive aktiveret 

❖ Bedre kendskab til loop-punkter. (Vi kender ikke tv-formatet nok til at diskutere det) 

❖ Flot dagsorden med beretningen til sidst – men energien fra mødet forsvandt 

8. Behandling af indkomne forslag 

Intet. 

9. Formandens udsendte beretning for året 2018 

Elsa Lund-Larsen bemærkede til formandens beretning side 1, næstsidste afsnit, hvor der skulle have 

stået tre medlemmer og ikke to. 

10. Eventuelt 

Kirsten Michaelsen henstillede til, at korrespondance via mail til repræsentantskabet udsendes som bcc 

af hensyn til de nye regler for GDPR, hvilket blev taget ad notam. 

Peter Zinck rettede en tak til Leif, Maren, Gitte og Esben for et veltilrettelagt møde, og håbede tillige, at 

Esben havde fået nogle brugbare ting ud af de to tema-drøftelser. 

Lilly Jørgensen udtrykte stor ros til aftenens arrangement. Det har aldrig før været så givtigt som i aften 

– og forhåbentlig til gavn for fynboerne. 

Inge Jagd spurgte, om suppleanter kan blive medlem af den planlagte Facebook-gruppe, og Leif 

nævnte, at spørgsmålet om en Facebook-gruppe vil blive taget op igen, men at det nok snarere bliver et 

link til TV 2/FYNs intranet, hvor materiale fra repræsentantskabsmøder lægges ud. Arbejdet hermed er 

i proces. 

Michael Martin Jensen nævnte, at der fortsat mangler unge i repræsentantskabet, og at han netop har 

valgt en ung suppleant. 

Gitte understregede, at fokus nr. 1 må være at få det her forum til at fungere og spille sammen, og at vi 

hjælper hinanden til at få udviklet og fornyet møderne. Der skal mere energi ind i møderne, men vi er 

jo ikke vant til at tale sammen 😊 

 

NÆSTE MØDE I REPRÆSENTANTSKABET ER TIRSDAG DEN 27. AUGUST 2019 KL. 19.30 PÅ TV 2/FYN. 

BEMÆRK VI STARTER MED SPISNING I KANTINEN KL. 18.30 OG SELVE MØDET BEGYNDER KL. 19.30. 

DER OPFORDRES TIL AT HUSKE AT MELDE AFBUD, SÅFREMT MAN ER FORHINDRET I AT DELTAGE – 

OGSÅ HENSET TIL, AT VI NU SPISER FÆLLES AFTENSMAD FORUD FOR MØDERNE. 


