
 

 1 

Ansøgning om sendetilladelse 2020-2025 – bilag D - programbeskrivelse 
 
OVERORDNET BESKRIVELSE 

Alsidighed er det gennemgående og overordnede mål for programvirksomheden. Alsidighed i 

programkategorier, alsidighed med en afbalanceret geografisk spredning af optagelserne i tilladelsesområdet 

og alsidighed i forhold til målgrupper. 

I overensstemmelse med DKsyd’s masterplan indeholder produktionerne vejledende : 

• Aktualitetsstof - Produktioner med op til 15 min. varighed, som typisk er tidskritiske ift. sendetidspunkt. 

• Tematisk stof - Enkeltproduktioner og i serier – varighed op til 30 min., som ikke er tidskritiske og eventuelt 

kan produceres til senere brug. 

• Profilstof - Produktioner med fortællingen om foreninger, institutioner og virksomheder med særlige 

resultater til gavn for samfundet – samt om de bagvedliggende personligheder, der udgør den primære 

drivkraft 

 
Flow-TV 
Som flow-TV og med digital distribution vil DKsyd ugentligt sende 2 timers egenproducerede, 

førstegangsudsendte programmer og 8 timers genudsendelser heraf. (Under egenproducerede programmer 

medregnes i den forbindelse op til 10% europæiske programmer, produceret af uafhængige 

programforetagender). Udover at programmerne vises i sendeområdet, vil alle programmer desuden forskudt 

– og på faste sendetidspunkter – blive sendt til dansktalende i Sydslesvig via samarbejde med Offener Kanal  

Flensborg. 

Digitale platforme 

I konsekvens af, at flere og flere – ikke mindst unge - streamer TV-programmer via digtale tjenester, har DKsyd 

oprustet tilstedeværelsen på digitale platforme. Alle programmer er tilgængelige via DKsyd’s hjemmeside og 

er kategoriserede som følger: 

 

• Business 

• Kultur (herunder bl.a. musik) 

• Natur 

• Politik 

• Samfund 

• Sport 

• Viden 

 
(Et enkelt program kan rubriceres under flere kategorier, hvis dette er relevant.) 
 
Kategoriseringen vil give brugere af hjemmeside / digitale medier mulighed for at vælge programmer efter 
interesse, samt mulighed for på forhånd at vælge interesseområder og modtage notifikationer om nye 
programmer indenfor valgte kategorier. 
 
Via DKsyd’s hjemmeside er der mulighed for on demand streaming, hvor udsendelserne er tilgængelige i 
mindst 3 år, ligesom førstegangsudsendelserne er til rådighed som paralleludsendelser i streamingformat  
(Live TV). Programmerne vil være tilgængelige online hos både YouTube og Vimeo. 
 
DKsyd bruger Facebook til at live streame fra markante begivenheder. I skarp redigeret form vil uddrag af live 
stream optagelser blive sendt som flow-TV. 
 
DKsyd vil lægge teasere for kommende programmer på hjemmeside og Facebook. På Facebook vil DKsyd 
endvidere opslå små selvstændige, korte indslag, som ikke vises som flow 
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UDDYBENDE BESKRIVELSE 
 
Enkeltudsendelser 
Langt størsteparten af udsendelserne vil være enkeltproduktioner, som undertiden opdeles i flere afsnit. 
Enkeltproduktioner vil for en stor dels vedkommende bestå af nyheds- og aktualitetsstof, som fordeler sig 
indenfor de beskrevne programkategorier. 
 
Temaserier - eksempler 
DKsyd har med stor succes produceret temaserier af høj kvalitet. Denne del af produktionen vil fortsat blive 
vægtet højt. I 2018 blev der således produceret 15 afsnit i serien Den Store Omstilling, som beskriver de 
første 10 år med Sønderborgs ambitiøse klimaprojekt, ProjectZero.  
 
Temaserien Drivkraften, omhandlende foreninger, institutioner og virksomheder i Sønderjylland med særlige 
resultater til gavn for samfundet, vil fortsætte.  
 
Digitalisering og digitaliseringens betydning for borgere, erhvervsliv og samfund – med fokus på 
udviklingen i tilladelsesområdet. Forventes udviklet gennem 2019 med opstart af produktion og udsendelser 
første halvår 2020. 
 
I efteråret 2019 vil der være opstart af produktion af en temaserie i anledning af 100-året for Genforeningen. 
Produktionen vil fortsætte i 2020, og de op til 25 afsnit vil blive sendt i løbet af 2020. 
 
I det omfang økonomien tillader det, vil der til større temaserier blive ansat en egentlig temaredaktør.  
 
Live stream 
Live stream fra markante begivenheder vil blive intensiveret, og DKsyd afsøger mulighederne for at investere 
i eget udstyr. De live streamede optagelser udsendes efterfølgende i skarp redigeret form i ordinær sendetid. 
 
Der er foreløbig indgået aftale med Sønderborg Kommune om fri adgang til kommunens live stream optagelser 
fra byrådsmøderne med henblik på skarp redaktionel og uddybende behandling af aktuelle emner – eks. som 
studieoptagelser med varierende byrådspolitikere. 
 
Europæiske programmer 
DKsyd vil give plads til, at op til 10% af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, 
konkurrencer og tekst-TV afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af DKsyd. 
Minimum halvdelen af de europæiske programmer vil være med lokalt indhold. 
 
Produktionssted 
Programmerne vil som oftest blive produceret on location og indenfor tilladelsesområdet. Visse programmer  
– såsom samtaler og debatter - vil blive optaget i DKsyd’s studie i Sønderborg. 
  
Nogle programmer kan med fordel indeholde en kombination af studieoptagelser og on location optagelser. I 
mindre omfang kan dele af programmer optages i tilgrænsende tilladelsesområder (primært Sydslesvig), når 
dette har relevans for seere i tilladelsesområdet. 
 
Europæiske programmer kan være optaget udenfor tilladelsesområdet i tilgrænsende regioner. 
 
Hvem producerer 
Programmerne produceres af ansatte og frivillige medlemmer af DKsyd. Borgere indenfor tilladelsesområdet 
vil desuden blive inviteret til efter nærmere aftale og under kyndig vejledning at producere selvstændige 
programmer i DKsyds navn. For at opnå forankring i hele tilladelsesområdet, tilstræbes etablering af 
produktionsteams rundt om i Sønderjylland Europæiske programmer vil være produceret af 
programforetagender, der er uafhængige af DKsyd. 
 
Lokalt indhold 
Minimum 90% af programmerne er med lokalt indhold. 
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