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INDLEDNING 

I henhold til pkt. 10 i ”Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for pe-
rioden 1. januar 2011 til 31. december 2014” skal der hermed redegøres for, hvorledes TV 
2/FYN har overholdt public service-forpligtelserne i 2011. 
Redegørelsen er udfærdiget efter Bibliotek og Mediers fremsendte ”Disposition for public 
service-redegørelserne 2011” fra 17. februar 2012. 
  

1. GENEREL INFORMATION 

 
TV 2/FYN 
Olfert Fischers Vej 31 
5220 Odense SØ 
www.tv2fyn.dk 
Tlf. 6315 6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV 2/FYN er en af otte danske regionale tv-stationer, hvis virksomhed i 2011 har været 
reguleret i bekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 af lov om radio- og fjernsynsvirk-
somhed samt bekendtgørelse nr. 104 af 28. januar 2010 om vedtægt for de regionale TV 
2-virksomheder.  
 
TV 2/FYN er en økonomisk og juridisk selvstændig institution, hvis bestyrelse er valgt af et 
folkeligt udpeget repræsentantskab. 
 

Sendeområde 

Dækningsområdet er Fyn med omliggende øer, hvis befolkning udgør ca. 485.000 perso-
ner.  
TV 2/FYN udsender tv-programmer i såkaldte vinduer på TV 2/DANMARK, samt TV 
2/FYN+ i tidsrummet kl. 20.00 – 21.00 på kanalen, der deltes med ikke-kommercielt lokal-
tv og tegnsprogsudsendelser fra DR og TV 2. 
 
Finansieringen sker via medielicensen, hvoraf TV 2/FYNs andel i 2011 udgjorde kr. 
57.637.500. 
 

http://www.tv2fyn.dk/
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Ansatte 

TV 2/FYN har gennemsnitligt beskæftiget 69 fuldtidsansatte i 2011. De er fordelt således: 
Ledelse: 5  
Administration/service: 6 
Programafdeling: 51* 
Teknik: 7* 
 
* TV 2/FYN ændrede pr. 1. januar 2011 organisationsopbygningen således, at journalister og fotografer er 
omfattet af programafdelingen og ikke som hidtil delt op i redaktion og teknik. 

TV 2/FYNs bestyrelse 

Henning Nielsen, formand 
Kurt Nissen, næstformand 
Kent Skov Andreasen 
Lone E. Thomsen 
Rikke Kaas Molin 
Thomas Kaarsted 
Niklas Bøgh Bonnemose (medarbejdervalgt) 
  

Sendetidspunkter 

 
TV 2/FYN 

mandag – torsdag  
 

fredag lørdag 

kl. 11.00-12.00*  kl. 11.00-12.00*   kl. 18.10-18.15  

kl. 12.10-12.30 kl. 12.10-12.30 kl. 19.30-19.45  

kl. 16.05-16.10  kl. 16.05-16.10  søndag 

kl. 18.10-18.15  kl. 18.10-18.15  kl. 18.10-18.15   

kl. 19.30-20.00  kl. 19.30-20.00 kl. 19.30-20.00 

kl. 22.20-22.30    

 
 
 
 
TV 2/FYN+  

Hver dag   
 

kl. 20:00 – 20.40 
Feature, dokumentar og de-
batprogrammer 

kl. 20.40 – 21.00 Danmark Rundt 
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Sendetimer 

Den samlede udsendelsestid kan i 2011 opgøres til 927 timer fordelt på udsendelsesaktivi-
tet således:  
 
 Timer 

2011 
Timer 
2010 

Nyheder og aktualitet, aftenudsendelser 205 188 

Nyheder og aktualitet, middagsudsendelser 310 313 

Reklamer  47 49 

TV 2/FYN i alt 562 550 

TV 2/FYN+ 365 365 

I alt 927 915 

Heraf:   

Fremmedproduktion 14  14  

Genudsendelser 154* 375 

 
 
 
* Fra 2011 har TV 2/FYN ændret opgørelsesmetoden for førstegangsvisninger og genudsendelser, så den 
svarer til den metode, som TV 2/DANMARK benytter. Det betyder, at en udsendelse rubriceres som en før-
stegangsvisning, både når udsendelsen bringes første gang på TV 2/FYN og første gang på TV 2/FYN+.  

 

Reklamer 

De regionale reklameblokke udsendes i den regionale sendetid for TV 2/DANMARK, der 
varetager salget og oppebærer alle indtægter forbundet hermed. 
 

Geografisk fordeling af indslag 

TV 2/FYN opgør den geografiske fordeling af de 
indslag, der hvert år produceres. Optællingen og 
den geografiske registrering bliver både brugt som 
et internt redskab til at vurdere, hvorledes forskelli-
ge egne af Fyn og øerne dækkes, men også til at 
oplyse seerne om, hvor TV 2/FYN har været i det 
forgangne år. 
På TV 2/FYNs hjemmeside 
 http://www.tv2fyn.dk/article/286603 kan man få 
overblik over, hvordan TV 2/FYN dækkede Fyn i 
2011. 
På grund af tekniske omstændigheder er opgørel-
sen desværre ikke fuldstændig for året 2011, men 
dækker alle indslag i perioden fra 11. februar 2011 
frem til 31. december 2011.  
 
De forskellige programelementer er produktions-

http://www.tv2fyn.dk/article/286603
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mæssigt stærkt flettet ind i hinanden. Både nyheds- og featureindslag har som en integre-
ret bestanddel et afledt indhold på internettet. Featureindslag resulterer ofte i kortere eks-
trakter til brug i nyhedsdelen. Personale på konkrete vagter producerer i løbet af dagen 
indhold til flere kategorier. 
 
TV 2/FYNs daglige produktionsflow muliggør derfor ikke en opdeling i ressourceforbruget 
på henholdsvis nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og internettet. 
 

Ekstraudsendelser i forbindelse med FV 2011 

I forbindelse med folketingsvalget, der fandt sted torsdag d. 15. september, havde TV 
2/FYN nedenstående sendetidspunkter for ekstraudsendelser.  
 
 
Udvidede sendetider i forbindelse med FV 2011 
 
DATO 
 

TIDSPUNKT UDSENDELSE 

26.08.2011 kl. 16.15 – 16.25 (udvidet 5 min) 
kl. 17.15 – 17.25 (udvidet 10 min) 

Valget udskrives 
 

31.08.2011 kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) De måske egnede 
 

01.09.2011 
 

kl. 21.15 – 22.15 (ekstraudsendelse 
kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) 

Debat fra Lindø 
De måske egnede 

05.09.2011 
 

kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) De måske egnede 
 

06.09.2011 
 

kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) De måske egnede 
 

07.09.2011 
 

kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) De måske egnede 
 

08.09.2011 
 

kl. 21.25 – 21 .50 (ekstraudsendelse) 
kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) 

Kandidater på udebane 
De måske egnede 

12.09.2011 
 

kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) De måske egnede 
 

13.09.2011 
 

kl. 21.25 – 21.50 (ekstraudsendelse) 
kl. 22.30 – 22.50 (udvidet 10 min) 

Nedtælling til valget 
De måske egnede 

14.09.2011 
 

kl. 18.10 – 18.55 (ekstraudsendelse) Det sidste ord 

15.09.2011 
 

kl. 06.30 – 06.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 07.30 – 07.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 08.30 – 08.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 09.30 – 09.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 10.30 – 10.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 16.15 – 16.25 (udvidet 5 min) 
kl. 17.15 – 17.25 (ekstraudsendelse) 
 

 

16.09.2011 
 

kl. 06.30 – 06.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 07.30 – 07.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 08.30 – 08.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 09.30 – 09.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 10.30 – 10.35 (ekstraudsendelse) 
kl. 17.00 – 18.00 (ekstraudsendelse) 
kl. 18.25 – 18.55 (ekstraudsendelse) 
 

 
 
 
 
 
Valgcafe 

 



GENEREL INFORMATION 

5 

Seertal 

TV 2/FYN har haft fremgang i seertilslutningen i udsendelserne kl. 18.10, 19.30 og 22.20 i 
forhold til 2010.  
Seertilslutningen er fastholdt i 16.05-udsendelsen, mens der har været en tilbagegang i 
formiddagsudsendelserne. 
 
 
 
 
Seertalsudviklingen 2009 – 2011 – tabelform 
Seere 12 år+ 

 
2011 

Rating 
.000 

2011 
Rating 

% 

2011 
Share 

% 

2010 
Rating 

.000 

2010 
Rating 

% 

2010 
Share 

% 

2009 
Rating 

.000 

2009 
Rating 

% 

2009 
Share 

% 

kl. 11.00 4 1 24,8 5 1,3 32,7 5 1,2 27,5 

kl. 12.10 7 1,7 31,3 7 1,7 36,7 9 2,2 40,7 

kl. 16.05 14 3,4 31,7 14 3,4 33,6 14 3,6 40,2 

kl. 18.10 50 12 51,8 44 11,3 47,8 51 12,9 55,9 

kl. 19.30 84 20,1 52,8 78 19,7 51,7 78 19,4 51,6 

kl. 22.20 71 17 40,9 63 15,9 39,1 55 13,8 36,9 

          

 
Seertalsudviklingen 2009 – 2011 - grafisk fremstilling 
Seere 12 år+ 
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2. PUBLIC SERVICE-FORMÅL 

Som beskrevet i denne redegørelse og uddybet nedenfor lever TV 2/FYN, i kraft af de om-
fattende aktiviteter i såvel tv som på internettet, op til det helt overordnede public service 
formål.  
 

Målgruppe 

TV 2/FYNs målgruppe er defineret som alle voksne indbyggere i dækningsområdet. Som 
konsekvens af at alle tv-genrer i princippet kan findes i programmerne, må målgruppen 
nødvendigvis være så bred, men dermed også upræcist formuleret.  
 

TV 2/FYN producerer ikke TV med børn som målgruppe, fordi en satsning på denne mål-
gruppe ville betyde et aktivt fravalg af den øvrige befolkning som målgruppe. Der produce-
res imidlertid en række programmer og indslag med familien som målgruppe, eksempelvis 
programmet ”Signe i Zoo”.  
 

Folketingsvalg 

Folketingsvalget blev som bekendt udskrevet i slutningen af august. Redaktionen havde 
gennem længere tid haft planer om dækningen liggende klar i skuffen, da der siden januar 
2011 havde været sagt ”ulven kommer”.  
Uanset skuffeplanerne så betyder et valg, der bliver udskrevet på et ikke forudbestemt 
tidspunkt nødvendigvis, at der skal laves om på allerede planlagte vagt- og sendeplaner, 
således også på TV 2/FYN. 
 
Ambitionen for TV 2/FYNs valgdækning var at give seere og brugere muligheden for at 
træffe et oplyst valg. Nøgleordene for dækningen af folketingsvalget skulle være nærhed 
og indhold.   
 
Igennem hele TV 2/FYNs valgdækning har redaktionen været meget opmærksom på at 
sikre mangfoldigheden blandt de medvirkende politikere, så alle synspunkter kom til orde, 
og der ikke opstod politisk slagside. TV 2/FYN har ikke lavet spærretid eller minutopgørel-
ser, men sikret, at alle partier har været repræsenteret i den samlede dækning af valg-
kampen. 
 
I forbindelse med valg til Folketinget har TV 2-regionerne mere sendetid i form af forlæn-
gede udsendelser og deciderede ekstraudsendelser, jf. sendetidsaftalen med TV 
2|DANMARK. Under valgkampen blev mange valghistorier dækket i den almindelige ny-
hedsstrøm, ligesom der også var valgtemaer på dagsordenen i TV 2/FYNs længere bag-
grundsformater under valgkampen. 
Den ekstra sendetid blev brugt til flere forskellige typer af udsendelser: 
 
Kandidater på udebane 
I programmet inviterede vi fire folketingskandidater på ”udebane” for at diskutere politik. 
Frem for en paneldebat mellem politikerne eller en debat i tv-studiet blev de medvirkende 
inviteret ”ud i virkeligheden”. To politikere blev sat stævne på en skole for at diskutere sko-
le- og uddannelsespolitik, mens to andre blev inviteret ud på en kreaturbesætning for at 
diskutere landbrugs- og fødevarepolitik. Som overbygning på programmet blev deres op-
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træden vurderet af en kommunikations- og brandingekspert, der satte deres performance 
ind i en pr-ramme. 
 
Politisk debat på Lindø-værftet 
Fyns største private arbejdsplads har i mange år været Lindø-værftet, der nu er under af-
vikling. I en stor tom produktionshal på værftet havde TV 2/FYN sat repræsentanter fra alle 
ni opstillingsberettigede partier stævne til en politisk debat. Debatten handlede blandt an-
det om, hvordan der bliver skabt vækst på Fyn. Debatten blev bragt i en af de ekstraud-
sendelser, som TV 2-regionerne havde i forbindelse med valget. 
 
Valgsamarbejde mellem de fynske medier 
Sammen med de øvrige fynske medier, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og DR FYN, 
arrangerede TV 2/FYN to store vælgermøder. Det ene vælgermøde havde temaet vækst, 
og blev som nævnt afholdt på Lindøværftet. Det andet havde temaet velfærd og blev af-
holdt på Ørstedsskolen i Rudkøbing. Der var offentlig adgang ved begge vælgermøder, og 
der var pænt fremmøde af interesserede, der hørte de ni politikere debattere. På TV 
2/FYN blev møderne dækket med en live-omstilling i 19.30-udsendelsen og et mindre ud-
drag fra debatten. 
 
Det sidste ord 
Dagen før valget sendte TV 2/FYN den fynske afslutningsdebat, hvor alle ni opstillingsbe-
rettigede partier til Folketinget var repræsenteret. Debatten var opdelt i tre runder og blev 
afviklet direkte i en af de ekstraudsendelser, som TV 2-regionerne havde i forbindelse med 
valget. 
 
Sådan stemte Fyn 
Dagen efter valget havde TV 2/FYN en lang række ekstraudsendelser. Udsendelser blev 
brugt til at belyse, hvordan fynboerne havde stemt ved valget, og hvilke kandidater, der fik 
en plads på tinge. Vanen tro havde TV 2/FYN i samarbejde med alle øvrige fynske medier 
inviteret samtlige folketingskandidater til den traditionelle valgcafé på TV 2/FYN. Valgcafé-
en blev afholdt i det tidsrum, hvor antallet af personlige stemmer lå fast, og der blev sat 
navn på de kandidater, der opnåede en plads på Christiansborg.  
 
www.tv2fyn.dk/valg 
Om valgdækningen på www.tv2fyn.dk se pkt. 9. Internet. 
 

Samarbejde med eksterne partnere 

TV 2/DANMARK 

I henhold til public service-kontraktens bestemmelse herom blev der 15. april 2010 indgået 
en aftale mellem TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder om priser og betin-
gelser for leverancer mellem parterne. 
Hver formiddag holdes et telefonmøde mellem nyhedsredaktøren på TV 2/NYHEDERNE 
og de otte regionale redaktører. Endvidere udveksles der dagslister, hvor dagens nyheder 
beskrives.  
På grund af TV 2/FYNs og TV 2/NYHEDERNEs hjemsted i samme by er leverancerne fra 
den regionale nyhedsredaktion til den landsdækkende på et lavere niveau, end tilfældet er 
for regioner, der ligger langt fra Odense. Alligevel er der et vist niveau også for TV 2/FYNs 
bidrag til de landsdækkende nyheder, men det er TV2/FYNs ønske at niveauet var højere. 

http://www.tv2fyn.dk/
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Salg til TV 2/DANMARK: se bilag 1. 

De regionale TV 2-virksomheder  

I sagens natur samarbejder TV 2-regionerne om mange anliggender af fælles interesse. 
Det foregår både programmæssigt og organisatorisk, blandt andet i Foreningen af TV 2-
regioner. Foreningen har som sit primære formål at forhandle og indgå overenskomster 
med de relevante fagforbund. Desuden kan den inddrage andre aktivitetsområder, hvilket 
er sket ved at tilslutte foreningen til ”Danske Mediers Forum” samt ”Projekt Betalingsprin-
cipper”, der arbejder for tidssvarende betalingsprincipper i forhold til KODA og Gramex. 
Bestyrelsen for Foreningen af TV 2-regioner udgøres af direktørerne for de regionale TV 
2-virksomheder, og i øjeblikket varetages formandskabet af direktøren for TV2 ØST. 

PortalFyn eller www.fyn.dk 

Aktiviteterne i den fynske internetportal Fyn.dk blev i 2011 neddroslet yderligere. Portalen, 
der ejes af et anpartsselskab sammen med Fynske Medier, er siden 2007 blevet automa-
tisk opdateret. En stor del af indholdet var dog blevet utidssvarende, og derfor blev det 
meste indhold i efteråret 2011 fjernet, således at Fyn.dk fra 1. januar 2012 udelukkende 
består af en forside, der opdateres automatisk med nyheder fra de fynske medier.  Porta-
len og anpartsselskabet eksisterer dog fortsat, og ejerne er enige om indtil videre at bibe-
holde domænenavnet og afvente, om der opstår nye muligheder for at udvikle den. 
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3. SPECIFIKKE PUBLIC SERVICE-FORPLIGTELSER 

 
TV 2/FYN har samlet set et meget varieret og alsidigt indhold på sine platforme. Som det 
beskrives i dette afsnit har TV 2/FYN en grundig nyhedsformidling, som drives efter klassi-
ske, journalistiske principper. Endvidere består produktionen af et meget stort antal pro-
grammer, features og lignende, som i forskellige genrer og fortælleformer beskriver, pro-
blematiserer og diskuterer livet på Fyn på godt og ondt. 
 

Nyheds- og aktualitetsprogrammer 

TV 2/FYNs omfattende nyhedsdækning er beskrevet i afsnittet ”Nyhederne” under punkt 7 
”Vinduer i TV 2 sendefladen”.  
 

Beskyttelse af børn 

TV 2/FYN er opmærksom på, at der kan være mange børn, der ser programmerne speci-
elt udsendelsen kl. 19.30, hvori der kan være features, der henvender sig til familien.  
Der vises ikke pornografiske billeder i programmerne, og TV 2/FYNs redaktionelle ledelse 
sikrer, at der ikke forekommer billeder, der kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.  
I enkelte tilfælde advares der imod billeder, der kan virke voldsomme eller stødende. 
 

Kunst og kultur 

TV 2/FYN styrker formidlingen af kunst og kultur i det regionale område. Det sker i den 
daglige nyhedsformidling, hvor åbning af diverse udstillinger og omtale af kulturelle arran-
gementer, koncerter og teaterpremierer har deres naturlige plads. Desuden kan nævnes 
en række eksempler på programmer og serier, hvor kulturformidlingen har været priorite-
ret:  
 
Enkeltstående programmer:  
Portræt en fynsk billedhugger, der fremstillede buste af Lise Nørgård. 
 
Program om den muslimske friskole, Al-Salahiya Skolen. 
 
Program om fynske musikstuderende, der øver sig før Carl Nielsen festivalen i Kina. 
 
Portræt af den unge fynske kunstner og musiker Lucy Love. 
 
Reportage fra den store fynske operabegivenhed Opera på Engen.  
 
Program om de personer, der er ved at bygge et nyt vikingeskib i forbindelse med museet 
ved Ladbyskibet.   
 
Serier:  
Plakaten: Et ugentligt program med omtale af den følgende uges (ofte kulturelle) begiven-
heder)  på Fyn. 
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Ugens Ansigt: Et ugentligt program, ofte med personer, der har gjort sig bemærket inden 
for kulturlivet.  
 
Det adelige jomfrukloster: Miniserie, hvor vi følger restaureringen af Det adelige jomfruklo-
ster i Odense.  Vi kommer tæt på gamle håndværk, som der er færre og færre, der kan 
håndtere. 
 
Magasinets skatte: Skjult i kasser og gemt på hylder står vores fælles historie. Museerne 
gemmer i tusindvis af genstande, der alle fortæller en historie om Fyn, som det var en-
gang.  
 
Balletliv: En serie i fire afsnit om fynske balletdansere. Fra de helt små dansere, der hvert 
år skal bestå prøven for at fortsætte på Odense balletskole, til de voksne dansere, der er 
slået igennem på Det kongelige Teater samt i London.  
 
Streger for livet: Serie om udsmykning af kroppen med tatoveringer. 
 
Odense Filmfestival: I festival-ugen sendte TV 2/FYN hver dag direkte fjernsyn fra begi-
venheden. 
 

Samarbejde om dækning af grænseområder 

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 blev TV 2/FYNs dækningsområde ikke påvir-
ket. Kommunernes antal blev skåret ned til 10, men udgør fortsat det samme geografiske 
område, nemlig det tidligere Fyns Amt, ligesom også folketingsvalgkredsen Fyns Stor-
kreds geografisk falder sammen med det tidligere Fyns Amt. 
Den eneste ændring for TV 2/FYNs vedkommende er altså, at Fyns Amt er nedlagt, at 
Region Syddanmark er kommet til, og at visse anliggender uden for Fyn derfor er blevet 
mere relevante at beskæftige sig med mediemæssigt. Det drejer sig først og fremmest om 
sygehusvæsenet, som er underlagt Region Syddanmark, og som administreres fra regi-
onshovedkvarteret i Vejle. 
 
Dækningen af dette stof foregår ofte i samarbejde med TV SYD, men resulterer alligevel 
oftest i forskellige historier, idet den journalistiske vinkling sker med afsæt i henholdsvis 
fynske og sydjyske forhold. 
 
I øvrigt er der i det daglige et udmærket samarbejde mellem de to regionale tv-stationer 
hen over Lillebælt.  
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4. BETJENING AF HANDICAPPEDE 

Tale til tekst 

TV 2/FYN har siden 1. oktober 2010 givet seerne mulighed for at få tekster på skærmen, 
der gengiver alt, hvad der bliver sagt i 19.30-udsendelsen på alle hverdage. Funktionen er 
et tilbud specielt til hørehæmmede.  
 
Tale-til-tekst er et talegenkendelsesprogram og er det samme, som anvendes på DR, TV 
2/DANMARK og de øvrige TV2-regioner. 
 
Tale-til-tekst fungerer således, at en såkaldt respeaker simultant gentager ordene fra stu-
dievært og indslag. En computer oversætter respeakerens tale til tekst, der udsendes som 
tekst-tv på side 399. 
 
Talegenkendelsesprogrammet virker efter omstændighederne tilfredsstillende, men ikke 
uden fejl. Hver enkelt respeaker skal indtale op mod 70 timers tale, før talegenkendelses-
programmet kan genkende respeakerens stemme og udtale ordentligt, ligesom hver re-
speaker jævnligt skal opdatere programmet med nye navne, ord og vendinger. 
 
På TV 2/FYN varetager to eksterne respeakere og en fastansat medarbejder på skift funk-
tionen. 
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5. DANSK SPROG OG EUROPÆISKE PROGRAMMER 

Sprogpolitik 

Til stadighed arbejdes der med at holde fast i, at sproget er korrekt og dynamisk, sådan 
som det fremtræder på TV 2/FYNs to hovedplatforme, tv og internet. I det daglige er 
sprogbrugen altid genstand for efterkritik og konstateres der for eksempel fejl på hjemme-
sidens tekstdel, rettes det omgående. I den løbende efterkritik af tv-indslagene er sproget 
hyppigt til debat, således at den sproglige bevidsthed fastholdes på et højt niveau. 
 
To gange årligt får virksomheden besøg af en talepædagog og sprogkonsulent, som un-
derviser alle nyansatte og genopfrisker de sproglige færdigheder blandt de øvrige medar-
bejdere.  
 

Europæiske programmer 

Den samlede udsendelsesaktivitet på TV 2/FYN og TV 2/FYN+ var i 2011 på i alt 927 ti-
mer. I sendetiden er der udelukkende sendt europæiske programmer (100 %). Disse pro-
grammer er alle sendt senest 5 år efter de er produceret. 
 

Entrepriseproduktioner   

Selv om virksomheden næsten udelukkende udsender nyheds- og aktualitetsprogrammer, 
fastholder TV 2/FYN sin tradition med at indkøbe programmer hos private producenter. 
Det vurderes som værdifuldt at bibringe udsendelserne den variation, så længe det er 
økonomisk muligt, idet omkostningerne til eksterne produktioner generelt overstiger om-
kostningerne ved egenproduktion.  
 
Der henvises yderligere til bilag 2. 
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6. DIALOG MED BEFOLKNINGEN I REGIONEN 

Repræsentantskabet 

TV 2/FYNs repræsentantskab består af 37 medlemmer, der repræsenterer en lang række 
organisationer og foreninger, herunder også lytter- og seerorganisationer. 
Selv om der ikke længere lovmæssigt er krav herom, har TV 2/FYN og repræsentantska-
bet besluttet at fastholde funktionen som programråd. 
 
Der afholdes tre årlige møder. På mødet i marts blev det besluttet at forny repræsentant-
skabets form og indhold for at gøre det mere udbytterigt at være medlem af repræsentant-
skabet og være til gavn for TV 2/FYN. Der blev afholdt et kursus for repræsentantskabet i 
efterkritik i april, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå vedtægterne 
og arbejde med forslagene om lejlighedsvis at afholde repræsentantskabets møder andre 
steder i det fynske område og seermøder i regionens udkantsområder. 
På repræsentantskabsmødet i august deltog Carsten Lê Madsen med oplæg til inspiration 
til fornyelse af repræsentantskabets form og indhold. 
Det resulterede foreløbig i, at mødeformen på mødet i november blev justeret, og at der 
blev afprøvet et nyt format, hvor et medlem af repræsentantskabet anmelder et bestemt 
indslag eller programfladen på en bestemt dag eller en bestemt uge.  
 
Ved hvert møde er der programmæssige oplæg fra ledelsen med konstruktive debatter til 
følge. Denne del af repræsentantskabets virksomhed er særdeles væsentlig og til gavnlig 
inspiration for programvirksomheden. 
Ved møderne orienteres der i øvrigt om en række forhold vedrørende driften af TV 2/FYN. 

Internet 

Både på nyhedsartikler, videoklip og ved omtale af serier og temaer kan brugerne af 
hjemmesiden www.tv2fyn.dk gå i dialog med tv-stationen og hinanden. Der er mulighed for 
at debattere alle artikler og videoklip, og på den nye hjemmeside er det desuden blevet 
muligt for brugerne at skrive deres egne artikler, som bliver offentliggjort i den særlige sek-
tion ”Dine artikler”. Desuden er det også muligt at indsende sine egne videoklip til hjem-
mesiden. 
 
Se i øvrigt pkt. 9 Internet. 

Facebook 

TV 2/FYNs artikler blev i 2011 automatisk vist på virksomhedens Facebook-side 
 www.facebook.com/tv2fyn. Her kunne brugerne ligeledes kommentere og debattere artik-
lerne og stille spørgsmål til redaktionen. I alt har TV 2/FYNs Facebook-side omkring 1.500 
fans, og modtager 10-20 kommentarer og indlæg dagligt via Facebook. I 2012 er der pla-
ner om en opdatering og større satsning på Facebook.  

Rundvisninger 

For at forøge seernes kendskab til TV 2/FYN har der gennem årene været afholdt en del 
rundvisninger. I 2011 blev der gennemført 39 rundvisninger. Ud over selve rundvisningen 
er der hver gang mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til husets 
virksomhed. 
 

http://www.tv2fyn.dk/
http://www.facebook.com/tv2fyn
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Informationsstand  

I forbindelse med arrangementet Sportslørdag i Odense Idrætshal d. 29. januar 2012, var 
der oprettet en stand, hvor de besøgende kunne få information om TV 2/FYN. Dette årlige 
arrangement er en folkefest med fynboer og fynske sportsprofiler. 
 

Seerarrangementer 

I tilknytning til serien ”På Sporet af Historien” inviterede TV 2/FYN og søfartsskolen SIMAC 
i Svendborg seerne til et maritimt foredrag, sømandssange og kaffe. Desuden var der lej-
lighed til at stille spørgsmål til programmerne og diskutere med tilrettelæggerne. 
 
Arrangementet, der var gratis for deltagerne, blev holdt på SIMAC i Svendborg den 1. de-
cember klokken 19.00-21.00 med ca. 100 deltagere. 
 

Klager 

Klager over indslag eller programmer behandles altid af ledelsen. Der svares hurtigt på en 
klage, og det tilstræbes, at der etableres en dialog, som kan fjerne eventuelle misforståel-
ser og som eventuelt kan udvirke en rettelse af faktuelle fejl og lignende. Klagere bliver 
desuden informeret om muligheden for at indbringe deres klage for Pressenævnet. 
 
I 2011 har TV 2/FYN en gang været indklaget for Pressenævnet. Her udtalte Pressenæv-
net kritik af TV 2/FYN for at bringe optagelser fra klagers Facebook-profil. TV 2/FYN blev 
desuden pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen. 
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7. ”VINDUER” i TV 2-SENDEFLADEN 

Programfladen 

En typisk hverdag på TV 2/FYN ser således ud: 
 
 
MANDAG D. 11. APRIL 
 

Kl. 11.00 – 11.40* 
 

Ordet er dit  
 
 
 
 
 
+Viden  
 

I forbindelse med kåringen af Årets Sports-
navn på Fyn, tog Ordet er dit med til Sports-
lørdag i Odense Idrætspark. 
Der kom nemlig flere tusinde publikummer og 
mange kendte sportsfolk. 
 
Johnny Wøllekær fra Historiens Hus i Odense 
fortæller om byens sidste henrettelse. Det var 
en ung mand på 20 år, der i 1869 blev dømt 
for mordet på sin mor. 
 

Kl. 11.40 – 12.00* 
 

Danmark rundt TV 2-regionernes fælles nyhedsmagasin 

Kl. 12.10 – 12.30 
 

Regional genudsendelse  

Kl. 16.05 – 16.10 
 

Regional nyhedsoversigt 
 

 

Kl. 18.10 – 18.20 
 

Regional nyhedsoversigt 
 

 

Kl. 19.30 – 20.00 
 

Regionale nyheder og re-
portager 
 
Unge sindslidende får hjælp 
til selvhjælp  
 

 
 
 
Vejen fra et psykiatrisk bosted til egen lejlig-
hed og job kan være både lang og hård, men 
for Pernille Petersen fra Odense lykkedes det 
faktisk. Pernille Petersen fik hjælp af en kon-
taktperson, der støttede hende til at klare me-
re og mere selv, og den slags hjælp vil kom-
munen nu udbrede til mange flere unge. 
Tilrettelæggelse: Niklas Bøgh 
 

Kl. 22.20 – 22.25 
 

Regionale nyheder 
 

 

*Kl. 11.00 – 11.40 og kl. 11.40 – 12.00 er genudsendelse fra TV 2/FYN+ 

 

Nyhederne 

TV 2/FYN dækker Fyn alle ugens dage fra morgen til aften. Hver eneste dag præsenteres 
regionale nyheder fra fynboernes hverdag, der afspejler de vigtigste og væsentligste begi-
venheder på Fyn. 
 
Redaktionen følger udviklingen i både de 10 fynske kommuner, Region Syddanmark og på 
nationalt plan, og tager historier op, som er væsentlige og har relevans for fynboerne.  
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Fynboerne kan se TV 2/FYNs nyhedsudsendelser i fjernsynet, på internettet og via pod-
cast. Derudover producerer redaktionen også dagligt nyheder direkte til internettet på TV 
2/FYNs hjemmeside tv2fyn.dk og smartphone application, der kan hentes til både iPhones 
og Android-telefoner. 
 
Det fynske nyhedsår 2011 bød på mange væsentlige historier og sager, som TV 2/FYN 
fulgte fra start til slut.  
 
TV 2/FYN startede året med en serie, der skulle sætte fokus på krigen i Afghanistan. I et 
samarbejde med TV 2/NYHEDERNE lavede TV 2/FYN igennem flere dage nyhedsindslag 
og baggrundsindslag med forskellige vinkler, der alle var relaterede til Danmarks indsats i 
Afghanistan. I TV 2/FYNs dækning mødte seerne soldater, der stod foran en udsendelse, 
soldater, der havde været udsendt, og pårørende til soldater, der var blevet dræbt. Vores 
temadækning om krigen i Afghanistan mundede ud i, at dokumentarfilmen Armadillo blev 
sendt på TV 2/DANMARK.  
 
I 2011 dækkede TV 2/FYN også sagen om dobbeltdrabet i Tusindårsskoven tæt. Lige fra 
dagen, hvor det blev kendt, at der var begået et dobbeltdrab, til politiet anholdt og sigtede 
en person for udåden. Igennem længere tid efterforskede politiet sagen intenst, og mange 
fynboer gav udtryk for, at det var utrygt, at en dobbeltmorder var på fri fod. TV 2/FYN lave-
de undervejs mange nyhedsindslag, livegennemstillinger og baggrundsindslag. I  2012 
kommer sagen for retten, og den bliver naturligvis også dækket fra start til slut.  
 
En anden væsentlig sag fra det fynske sendeområde, som også gav anledning til mange 
indslag og megen diskussion blandt borgerne, var sagen om akutfunktionen på Svendborg 
Sygehus. I god tid forud for folketingsvalget havde folketingsmedlem Carsten Hansen givet 
en skriftlig garanti om, at akutfunktionen blev bevaret, hvis socialdemokraterne kom til 
magten. Men efter valget var der alligevel ikke opbakning til at bevare akutfunktionen. Da 
det stod klart, at den nye socialdemokratisk ledede regering ikke ville bakke op om akut-
funktionen, gav det også anledning til, at vi kunne finde et klip frem fra starten af 2011, 
hvor både Villy Søvndal og Helle Thorning Schmidt udtalte deres støtte til sydfynboernes 
ønske om en akutfunktion på Svendborg Sygehus. Klippet gik landet rundt og er siden 
blev vist mange gange og har givet anledning til flere spørgsmål i Folketinget.  
 
Med forsøgscenter Risøs lukning står samfundet med en mængde radioaktivt affald, som 
skal håndteres. En af måderne at håndtere det på er ved at lagre det et sikkert sted i un-
dergrunden et sted i Danmark. Et af de steder, som er med på en bruttoliste over lager-
plads, er ved Kertinge Nor ved Kerteminde. Forslaget blev ikke modtaget særligt positivt 
blandt beboerne i området, og den sag dækkede TV 2/FYN også. Sagen blev debatteret af 
både lokale politikere og beboere, og TV 2/FYN lavede et baggrundsindslag, der nuance-
ret fortalte, hvordan en lagring af radioaktivt materiale egentligt skulle foregå. Foreløbig er 
der endnu ikke taget stilling til, hvor et dansk lager for radioaktivt materiale skal være. Men 
TV 2/FYN følger naturligvis også denne sag helt til dørs. 
 
Den 24. november 2011 blev skiltet med ”Odense Stålskibsværft” taget ned fra hovedpor-
ten til Lindøværftet, og lørdag den 26. november blev 3000 tidligere Lindø-ansatte inviteret 
til en stor afskedsfest på værftet. Lukningen af Fyns største private arbejdsplads blev i 
2011 en realitet. TV 2/FYN var med til afskedsfesten og fortalte i en miniserie på tre afsnit 
historien om Lindøværftet og fulgte både de unge og gamle værftsarbejdere, som nu står 
overfor at skulle finde andet arbejde.  
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I den mere muntre afdeling af nyhedshistorier, som TV 2/FYN fortalte i 2011, var også sa-
gen om den genstridige silo i Assens. Gennem flere uger måtte naboerne til den berygtede 
silo, der skulle fjernes, bo på hotel eller hos venner og familier, da den første bortspræng-
ning af siloen mislykkedes. TV 2/FYN dækkede den fejlslagne silosprængning med adskil-
lige kameraer og sendte live fra sprængningen, hvor det endelig lykkedes at lægge siloen 
ned.  
  
TV 2/FYNs dækning af sport indgår i den almindelige nyhedsproduktion. Sportshistorier 
prioriteres på lige fod med andre stofområder, og både den fynske elitesport og bredde-
idrætten blev dækket i 2011. TV 2/FYN var blandt andet med ved de store folkelige løb 
som Eventyrløbet i Odense og ved Lillebælthalvmarathon mellem Middelfart og Fredericia. 
Man var selvfølgelig også klar, når fynske elitesportsudøvere var i vælten, som eksempel-
vis cykelrytteren Alex Rasmussen, der kom i dopingkontrollanternes søgelys, men som på 
grund af en procedurefejl hos den internationale cykelunion kunne cykle videre. 
  
En betragtelig del af TV 2/FYNs nyhedsproduktion ligger også i andre formater end redige-
rede nyhedsindslag. Blandt andet prioriteres det meget højt, at der sættes fokus på aktuel-
le problemstillinger og sager i baggrundsformater. Her er det muligt at gå mere i dybden 
med de emner, der tages op. Hver uge produceres to længere baggrundsindslag, som 
typisk også giver anledning til, at der kommer gæster i studiet eller deltager via link/sng til 
en livedebat eller liveinterview. I løbet af 2011 er TV 2/FYN blandt andet gået i dybden 
med planerne til det nye supersygehus, der skal bygges i Odense, planerne om lukningen 
af Thomas B. Thrigesgade og fynske skolelukninger. 
 
Også i 2011 har TV 2/FYN i høj grad benyttet muligheden for at dække aktuelle begiven-
heder direkte ved hjælp af SNG-vogne. Liveindslagene spænder over kulturelle begiven-
heder og debatmøder til breaking news, hvor der med fordel kan sendes live.  
TV 2/FYN har et meget velfungerende samarbejde med TV 2-regionernes Christiansborg-
redaktion, hvor vi har mulighed for at få landspolitiske kommentarer og nationale eksperter 
til at forholde sig til fynske problemstillinger. 
 
I 2011 har der været særlig fokus på kritisk nyhedsjournalistik på TV 2/FYN, og der har i 
den forbindelse været afholdt kurser i kritisk journalistik for journalister og fotografer. I lø-
bet af året har der på baggrund af det øgede fokus på kritisk journalistik været lavet flere 
interne målinger, der skulle afdække, i hvor høj grad den kritiske journalistik kom til udtryk i 
indslagene. Der blev målt på, om der i nyhedsindslagene blev stillet hørbare kritiske 
spørgsmål til kilderne, om” den ansvarlige” medvirkede, og om indslaget havde en kon-
frontation, forstået som to modsatrettede synspunkter. Målingerne viste, at det kan ses 
direkte i indslagene, når der er fokus på en kritisk tilgang på redaktionsmøder, i efterkritik 
og i den daglige sparring og coaching af nyhedsjournalisterne.  
 

Feature, dokumentar, reportager 

Ud over nyheder, baggrundsindslag og debatprogrammer viser TV 2/FYN en række fea-
tures, dokumentarprogrammer og reportager i vinduerne i TV 2 sendefladen. Vi betragter 
det som en vigtig opgave at formidle vedkommende historier om de fynske fællesskaber, 
den fynske historie og den fynske kultur i al dens mangfoldighed. TV 2/FYN fortæller de 
nære historier om almindelige og ualmindelige menneskers liv, når de er på arbejde, og 
når de holder fri, og vi inspirerer til udvikling af det fynske område, når der f.eks. vises se-
rien Fyn i Front. 
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Eksempler på disse programmer og serier skal nævnes her:  

Programmer:  
Historien om Ulrik Frandsen. Ulrik Frandsen var Danmarksmester i mountainbike for old 
boys og har altid dyrket sport på højt plan. Men han har mistet førligheden ved en trafik-
ulykke. Efter ulykken handler det ikke om at vinde konkurrencer, men om at finde andre 
kvaliteter i idrætten.  

En helt speciel slagter. Folk kommer langvejs fra for at få en uforglemmelig oplevelse 
sammen med koteletterne og spegepølsen i 81-årige Helge Winthers slagterbutik i Lange-
skov.   

Pædagogstuderende i Indien. Den fynske pædagogstuderende Dennis Jokumsen tog et 
praktikophold i Inden og mødte en charmerende pige, der er blevet opdraget til at tigge og 
en dreng, der får lys i øjnene, når han får gyngetur.  

Plads til de ældre. To fynboer har trodset sygdom og alder og er blevet på arbejdsmarke-
det. TV 2/FYN undersøger, hvordan arbejdsmarkedet kan tilpasses, så der bliver bedre 
plads til ældre medarbejdere.  

H. C Andersen skal støves af. En arbejdsgruppe kommer med bud på, hvad der skal til for 
at genoplive H C Andersen som verdens bedste brand. 

Terrariet. Klaus Dræby har i 18 år været leder af det økonomisk trængte terrarium i Vis-
senbjerg. Det er et 24 timers job, der blandt andet har kostet ham et ægteskab. Alligevel 
vil han ikke bytte.  

Hjemmeværnet på militæropgave. For første gang nogensinde blev hjemmeværnet sendt 
ud på en militæropgave. De skulle beskytte en international militærlejr i Kosovo. TV 2/FYN 
var med.  

Knæk læsekoden. På en fynsk skole har de fundet en metode, der forbedrer elevernes 
læselyst.  

Tilflyttere til Ærø. Ærø har i årevis kæmpet for at få tilflyttere til øen. Indsatsen har især 
været rettet mod sjællandske børnefamilier. Efter fire års kamp melder øen at indsatsen 
bærer frugt.  

Team Odense integration. Vi fulgte et cykelhold, der trampede 1.000 kilometer i det dan-
ske landskab for at lære nyt om Danmark og integrationen. 

Flagermus-forskeren. På Syddansk Universitet arbejder en flagermusforsker, der gladelig 
tager en tur til Panama for at stå i et bur på en ø og håndfodre flagermus.     

Serier:  
Det daglige brød.  I en serie på fire afsnit viste TV 2/FYN, hvordan der bages godt og 
sundt brød på Sortebro Kro, hos Claus Meyers fynske brødudvikler, i gårdbutikken på Tå-
singe samt i et lille økologisk bageri. Alle opskrifter kan naturligvis findes på 
www.tv2fyn.dk.  
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Verden ifølge Wickstrøm. Kan det lade sig gøre at leve bæredygtigt uden at blive banket 
tilbage til stenalderen? Det mener Bjarne Wickstrøm fra Midtfyn, som har sat hele famili-
ens livsstil ind på at være selvforsynende med mad og energi, leve økologisk, genbruge 
og belaste naturen så lidt som muligt. Vi fulgte Bjarne Wickstrøm over et år for at se, om 
det kunne lade sig gøre. 

Ugens Ansigt. Hver uge bragte TV 2/FYN et portræt af en aktuel fynbo. Fra Judy Glosted, 
der i sommer var sprechstallmeister i Cirkus Benneweis, til Bjarne Bekker, der kæmper for 
en sydfynsk nationalpark, og Ditte Andersen, der prøver at redde fynsk tophåndbold.  

Ud i haven. I en serie på seks afsnit besøgte TV 2/FYN mange af de skønne haver, der 
findes rundt på Fyn. Gode havetips blev formidlet. 

Hvad for en fisk. I en serie på seks afsnit gik en havbiolog og en naturvejleder tæt på de 
fisk, der lever i farvandet omkring Fyn.  

Fynske originaler. I en serie på fire afsnit portrætterede TV 2/FYN nogle af de fynboer, der 
skiller sig ud fra mængden. Manden, der elsker dukketeater, vagabonden, indianeren og 
samleren.    

Dejlige Desserter. Hjemmelavet is fra Skarø, jordbærdessert på en restaurant i Svend-
borg, den perfekte marengskage og lækker chokoladefremstilling var på programmet i se-
rien på fire afsnit.    

Marsvinenes Magi. I en serie på fire afsnit satte TV 2/FYN sig for, i samarbejde med Fjord 
& Bælt-centeret i Kerteminde, at samle noget af den viden, vi har om det lille sky dyr. 
Marsvinet er den eneste hval i de indre danske farvande. Men vi ved kun lidt om dens liv 
og færden. Hvordan kommunikerer de? Hvor finder de deres føde? Og hvor føder de i na-
turen? Det er blot nogle af de mange gåder, forskerne mangler svar på.  
 
Talent Fyn. I samarbejde med Fyens Stiftstidende, Udvikling Fyn og Nordea kårede TV 
2/FYN årets fynske erhvervstalent. Det affødte en række programmer om talentudvikling i 
det fynske erhvervsliv.  
 
Fyn i Front. En serie i fem afsnit om ivrige iværksættere, idérige opfindere og succesrige 
erhvervsfolk med skud i støvlen. 
 
Hjemløse på Fyn. Miniserie om to hjemløse i Svendborg og deres kamp for at spare penge 
sammen til en lejlighed.    
 
På sporet af historien. I seks afsnit fortalte historikeren Rasmus Dalberg og journalist Pre-
ben Dahl søfartsbyen Marstals maritime historie.  
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8. REGIONALE UDSENDELSER UDEN FOR TV 2-SENDEFLADEN 

 

TV 2/FYN+ 

Siden 1. november 2009 har TV 2-
regionerne udfyldt sendetiden kl. 20-21 på 
den fjerde kanal i MUX 1, hvor der resten af 
døgnet sendtes tegnsprogsudsendelser samt 
til ikke-kommercielt lokal-tv.  
Fra 1. februar 2012 er TV 2/FYN+ afløst af den nye digitale kanal, TV Fyn. 
 
Sendetiden på TV 2/FYN+ udfyldtes med programmer produceret til en væsentlig lavere 
omkostning pr. minut end TV 2/FYNs øvrige programmer, fordi den del af licensen, der var 
allokeret til TV 2/FYN+, var væsentligt lavere. 
 
Udviklingen af nye program- og produktionsformater, der kunne matche de specielle ud-
fordringer om høj produktivitet og lave omkostninger, fortsattes året igennem, og det har 
vist sig muligt at producere ganske gedigne programmer. Der sendtes især værtsbaserede 
programmer af 25-30 minutters varighed. Det førte til en programlægning med faste forma-
ter på de enkelte ugedage: 
 
Mandag: Waders og laksko / Havets vagabond 
Ballet, hundesvømning, rockkoncert eller loppemarked i forsamlingshuset. Intet arrange-
ment er for stort eller småt, når Waders og Laksko tager pulsen på weekendens oplevelser 
på Fyn.    
 
Havets vagabond er en serie i otte afsnit om den forhenværende sømand Finn Hansen fra 
Nordfyn, der besluttede at sejle rundt om Fyn i en åben jolle.  
 
Tirsdag: Fod på livet / Ting der fortæller 
Fod på livet handler om sundhed, både den fysiske og den mentale.  
 
I serien Ting der fortæller besøger vi fynboer, der fortæller om oplevelser, der har haft be-
tydning for dem. 
 
Onsdag: På job 
Vi besøger fynske virksomheder i programmet På job, og værten giver en hånd med i pro-
duktionen. 
 
Torsdag: Ud i haven / +Viden / Signe i zoo 
Programmet Ud i haven tager seerne med ud i forskellige fynske haver og taler med ste-
dets beboer.  
 
+Viden giver seerne indsigt i en masse emner inden for vidt forskellige genrer, f.eks. bog-
trykkerkunsten, prædikestole, redningshunde, grafik, fossiler o.m.a. 
 
I programmet Signe i zoo, tager vi i Odense Zoo, hvor vi følger dyrenes, dyrepassernes og 
dyrlægens hverdag.  
 
 



REGIONALE UDSENDELSER UDEN FOR TV 2-SENDEFLADEN 

21 

 
Fredag: +Panelet  
+Panelet er et debatprogram, hvor der diskuteres forskellige emner som madspild, utro-
skab, arbejdsliv, det papirløse samfund m.v. I panelet kan seerne møde en række kendte 
fynboer med markante meninger, som de gerne giver udtryk for. 
 
Lørdag: På tomandshånd / På sporet af historien / De syv dødssynder  
At være på tomandshånd med et andet menneske kræver ro og tid, og det er der nok af i 
programmet På tomandshånd. Seerne lytter med på ½ times samtale uden afbrydelse 
mellem værten og et af de mange spændende mennesker på Fyn.  
Programmet har særligt fokus på kunst- og kulturlivet på Fyn. Seerne kan således møde 
en lang række af de kunstnere, forfattere, musikere og andre kreative mennesker, som er 
med at skabe et aktivt kulturliv på Fyn. 
 
I programmet På sporet af historien viste TV 2/FYN+ bl.a. serien om Store Fynboer, der 
har præget Danmarkshistorien.  
 
I De syv dødssynder tages seerne med på en historisk rundrejse på Fyn med udgangs-
punkt i de synder, man oprindeligt brugte i den tidlige kristne undervisning. Programmet 
viser de steder på Fyn, som har en forbindelse til de oprindelige syv dødssynder. 
 
Søndag: Ordet er dit / Ugens Høst / Scrapbogen 
Vi stiller i løbet af programmet Ordet er dit det samme spørgsmål til alle, vi kan komme i 
snak med: Hvad skal vi tale om? 
 
Ugens Høst kommer rundt til fynske landmænd, gartnere og andre producenter af alt fra 
kød til urter. 
 
I Scrapbogen viser en række kendte fynboer, hvor de er vokset op, og programmet viser 
den sammenhæng, der er mellem deres sociale opvækst og de holdninger, de har i dag.  
 
Disse programmer udfyldte sendetiden frem til kl. 20.30. Herefter fulgte en ti-minutters fea-
ture, og de sidste tyve minutter sendtes det fællesregionale samarbejdsprogram Danmark 
Rundt med denne programbeskrivelse:  
Hvad er der sket rundt omkring i Danmark de sidste 24 timer?  
Danmark Rundt bragte alle hverdage TV 2-regionernes bedste nyhedshistorier og reporta-
ger. I weekenden plukkede Danmark Rundt i det hav af gode baggrundshistorier, features 
og portrætter, som de regionale TV2-virksomheder havde produceret i den forløbne uge. 
 
Danmark Rundt er et godt eksempel på det programmæssige potentiale, der ligger i et 
samarbejde mellem de regionale TV 2-virksomheder. De programmer, der udsendes af 
den enkelte TV 2-region, er naturligvis produceret direkte til seerne i dækningsområdet, 
men i mange tilfælde vil indholdet udmærket kunne have interesse for seere i hele landet. 
 
Ud over de faste programmer på TV 2/FYN+ dækkede kanalen to store fynske events:  
Det fynske dyrskue, hvor der i tre dage blev sendt et direkte 40 minutters program om 
Danmarks næststørste dyrskue, hvor ca. 1.000 dyr og endnu flere mennesker var samlet.  
Blomsterfestivalen i Odense, hvor der ligeledes i tre dage i træk blev sendt 40 minutters 
direkte program fra en af Fyns største publikumsattraktioner.  
Begge events blev ligeledes dækket i vinduerne på TV 2-sendefladen.   

http://www.tv2fyn.dk/category/1717
http://www.tv2fyn.dk/category/1717
http://www.tv2fyn.dk/category/1717
http://www.tv2fyn.dk/category/1717
http://www.tv2fyn.dk/category/1717
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9. INTERNET 

www.tv2fyn.dk 

Antallet af besøg på TV 2/FYNs hjemmeside steg med 6,6 % fra 2010 til 2011, mens an-
tallet af unikke besøgende gik op med 8,6 % i forhold til året før. 
 
Især omkring folketingsvalget i september steg trafikken på www.tv2fyn.dk mærkbart, og 
den 16. september – dagen efter valget – besøgte 12.652 hjemmesiden, hvilket var det 
højeste antal besøgende på en enkelt dag i hele 2011.  
 
I forbindelse med folketingsvalget lancerede vi på hjemmesiden en omfattende valgguide 
på www.tv2fyn.dk/valg, hvor kandidaterne kunne præsentere sig selv og deres holdninger. 
Alle kandidater blev tilbudt en side, hvor de kunne skrive om mærkesager, uploade en 
præsentationsvideo og udfylde et skema om deres holdning til udvalgte emner. Desuden 
kunne politikerne skrive artikler om deres mærkesager, hvilket de fleste benyttede sig af. 
 
De besøgende på hjemmesiden kunne gå i dialog med politikerne, stille spørgsmål til hver 
enkelt kandidat eller teste hvilke kandidater, de var mest enige med. Valgguiden var med 
til at hæve besøgstallene for hele www.tv2fyn.dk under selve valgkampen og i de efterføl-
gende dage.  
 
Hjemmesiden undergik en designmæssig opdatering i januar, hvor der blev større fokus 
på videoindslag og en bedre præsentation af nyheder og programomtaler. Som de foregå-
ende år anvendes der åbne standarder på alle platforme. TV 2/FYNs hjemmeside anven-
der programmeringssystemet Xoops, som er et et open-source-system. Hjemmesidens 
videoer bliver afspillet i Adobe Flash, og der lægges oftest filer og dokumentation ud i pdf-
formater.  
 
Den daglige journalistiske dækning af nyhederne på Fyn fortsatte i 2011. Dagen igennem 
lægges nyhedsartikler og aktuelle videoklip ud på hjemmesiden, og alle tv-udsendelser er 
tilgængelige på www.tv2fyn.dk kort efter at de er blevet vist i tv.  
 
Nyhedsartiklerne bliver jævnligt perspektiveret ved at der linkes til yderligere information 
eller ved at vedhæfte dokumentation, rapporter og yderligere videoklip. Dermed får de be-
søgende mulighed for at få endnu mere information om emnerne i forhold til de indslag, 
der er blevet vist i tv.  
 
Med de nye mobiltelefoner sender tv-reporterne løbende aktuelle fotos og videoklip til 
hjemmesiden, så man hurtigt kan følge og opdatere aktuelle fynske begivenheder på 
hjemmesiden.  
 
Alle tv-serier og temaer har sine egne sider på www.tv2fyn.dk, og her kan de besøgende 
se udsendelserne fra tv og ofte få yderligere informationer eller se ekstra videoklip, som 
ikke blev vist i tv.  
 
Hjemmesiden giver fortsat mulighed for interaktion med seerne, og TV 2/FYN modtager 
dagligt flere debatindlæg fra seerne. Derudover benytter mange besøgende sig af mulig-
heden for at sende tip til redaktionen via hjemmesiden.  
 

http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2fyn.dk/valg
http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2fyn.dk/
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I 2011 lancerede TV 2/FYN også kampagnen ”På mission for TV 2/FYN”, hvor vi opfordre-
de seerne til at sende fotos fra deres egne oplevelser på Fyn. Vi har modtaget mange 
hundrede billeder, og enkelte er blevet brugt i vores nyhedsdækning på hjemmesiden.  
 
På alle hverdage udsender vi et gratis nyhedsbrev med nyheder og omtale af aftenens tv-
program. Indholdet på www.tv2fyn.dk er desuden tilgængeligt på en række andre platfor-
me og hjemmesider.  
 

Cspot 

Produktionen af nyheder til hjemmesiden bliver også anvendt til ”Outdoor Marketing”. I 
samarbejde med firmaet Cspot producerer TV 2/FYN dagligt tre nyheder med levende bil-
leder og tekst. Klippene bliver vist på et antal outdoor-skærme forskellige steder på Fyn.  
 

Apps 

I august 2011 begyndte TV 2/FYN også at levere nyheder via såkaldte Apps til mobiltele-
foner. Brugerne kan på App-store og i Android-marked hente små applikationer, så mobil-
telefonbrugerne kan læse nyheder, se tv-udsendelser og aktuelle videoklip på deres 
smartphones. Det er også muligt via disse apps at se programoversigter, fynsk vejrudsigt 
og sende tips og billeder til redaktionen på TV 2/FYN. 
 
På iPhone var der 74.592 sessions på fem måneder i 2011 og 3.108 aktive brugere ved 
udgangen af december. 
 
På Android var der 52.441 sessions i samme periode og 1.419 aktive brugere ved udgan-
gen af december.  
 

Tekst tv 

TV 2-regionerne råder over side 380 til 400 på TV 2’s tekst tv. 
 
De første seks sider på TV 2/FYNs tekst-tv er nyheder, som løbende opdateres alle dage. 
 
Herudover er der faktaoplysninger om TV 2/FYN og TV 2/FYN+ samt sendetider, pro-
gramoversigt og programomtale. 
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Besøg på www.tv2fyn.dk  

 
 2010 

 
2011 

Besøg* 2.504.259 
 

2.668.527 

Unikke besøg* 1.219.435    998.442 
  

*Google Analytics ændrer løbende i deres rapporteringssystem. Derfor kan der opstå afvigelser i års- og 

månedsopgørelserne. 

 
Antal besøg på www.tv2fyn.dk pr. måned for 2010 og 2011 
 
Måned 2010 

 
2011 

Januar 
 

186.728 228.146 

Februar 
 

190.937 216.744 

Marts 
 

204.814 234.341 

April 
 

191.505 199.202 

Maj 
 

203.488 228.717 

Juni 
 

208.610 218.322 

Juli 
 

189.355 198.572 

August 
 

228.052 225.699 

September 
 

210.758 227.036 

Oktober 
 

225.412 244.670 

November 
 

241.690 223.397 

December 
 

222.910 223.681 

 
 
Antal unikke besøg på www.tv2fyn.dk  
 
Måned 2010 

 
2011 

Januar 
 

  91.508 109.528 

Februar 
 

  92.398 108.920 

Marts 
 

  98.278 114.061 

April 
 

  94.652   95.397 

Maj 
 

  99.491 111.206 

Juni 
 

103.544 107.523 

Juli 
 

  92.500   92.916 

August 
 

110.288 112.252 

September 
 

101.851 112.881 

Oktober 
 

112.006 120.631 

November 
 

118.578 111.916 

December 
 

104.341 113.060 

 
 

http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2fyn.dk/
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10.  ARKIVER 

TV 2/FYN har bevaret samtlige udsendelser siden stationens start i 1989. Frem til maj 
2003 eksisterer udsendelserne i broadcast kvalitet på analoge bånd og derefter på digitale 
bånd. 
 
Indtil videre har det ikke været hverken økonomisk realistisk eller teknisk fornuftigt at 
iværksætte en overførsel af dette omfattende materiale til et digitalt lagringsmedie. Det vil 
være en uhyre arbejdskrævende opgave, fordi båndene skal overspilles i realtime, og fordi 
der vil være et stort indtastningsarbejde af metadata, uden hvilke arkivet vil være uanven-
deligt. De digitale lagringsmedier falder hele tiden i pris samtidig med at de tekniske stan-
darder hele tiden forbedres. Derfor vurderes det endnu at være for tidligt at sætte denne 
proces i gang. 
 
TV 2/FYNs udsendelser blev indtil 2006 pligtafleveret til Statens Mediesamling. Efter en ny 
pligtafleveringslov blev dette ændret, således at kun tre af de regionale TV 2-virksomhe-
ders programmer opbevares hos Statens Mediesamling, mens de øvrige kun bevares for 
en enkelt uge om året, for TV 2/FYNs vedkommende hvert år uge 46. 
 
Befolkningen og forskermiljøerne har således adgang til programmerne via Statens Me-
diesamling indtil 2006. 
Men fra 2006 og frem er TV 2/FYNs programmer tilgængelige via internettet, enten på 
www.tv2fyn.dk eller på den fælles regionale www.tv2regionerne.dk. Her kan man finde 
programmerne efter dato eller søgeord. 
 
Forpligtelsen til at fremme digitaliseringen af programarkiverne blev formuleret i den første 
public service-kontrakt i 2003. Begrundelsen var og er, at borgerne således skulle gives 
adgang til arkiverne, hvilket som nævnt er opfyldt allerede fra 2005. Arkiverne frem til 2005 
er ikke simultant tilgængelige, men til brug for særlige formål som for eksempel forskning 
er de på den anden side ikke utilgængelige jf. ovenfor om Statens Mediesamling. Der op-
leves i øvrigt ikke noget reelt behov for adgang til arkiverne så langt tilbage i tiden. 
 
En anden begrundelse for at digitalisere arkiverne kan være risikoen for, at de mistes, hvis 
magnetbåndene på sigt ikke fortsat kan holde på lyd og billeder. Det er ikke nært forestå-
ende, men et sådant mere kulturarvsmæssigt aspekt skal ikke negligeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 2/FYNs bestyrelse har på sit møde den 24. april 2012 behandlet og godkendt den fore-
liggende public service-redegørelse for 2011. 
      

http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/

