TV 2/FYN
PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

2007

INDLEDNING
I henhold til pkt. 9 i ”Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010” skal der hermed
redegøres for, hvorledes TV 2/FYN har overholdt public service-forpligtelserne
i 2007.
TV 2/FYN
TV 2/FYN er en af otte danske regionale TV-stationer, hvis virksomhed er reguleret i bekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt bekendtgørelse nr. 1628 af 13. december 2006 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.
Dækningsområdet er Fyn med tilliggende øer, hvis befolkning andrager
476.500 personer. TV 2/FYN udsender TV-programmer i såkaldte vinduer på
TV 2/DANMARK A/S. TV 2/FYN sender syv udsendelser mandag-torsdag,
seks udsendelser fredag og to udsendelser lørdag-søndag.
Finansieringen sker via medielicensen, hvoraf TV 2/FYNs andel i 2007 udgjorde kr. 51.250.000.
TV 2/FYN har gennemsnitligt beskæftiget 67 fuldtidsansatte i 2007.
UDSENDELSESTID
Den samlede udsendelsestid kan i 2007 opgøres til 555 timer fordelt på udsendelsesaktivitet således:
Nyheder og aktualitet, aftenudsendelser
Nyheder og aktualitet, middagsudsendelser
Reklamer
I alt

Timer
201
313
41
555

Heraf:
Fremmedproduktion
Genudsendelser

11 timer
16 timer

%
36,2
56,4
7,4
100,0

Genudsendelserne finder hovedsagelig sted i middagssendefladen.
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Seertalsudviklingen 2005 - 2007
Seertallene for 2007 viser et fald i forhold til tidligere år. Dette afspejler den
stadig hårdere konkurrence om seerne, som følger af stadigt flere tv-kanaler,
og TV 2/FYN rammes af denne udvikling som alle andre tv-stationer.
Seertalsudviklingen 2005 – 2007 - tabelform
Seere 12 år+
2007
Rating
.000

2007
Rating
%

2007
Share
%

2006
Rating
.000

2006
Rating
%

2006
Share
%

2005
Rating
.000

2005
Rating
%

2005
Share
%

2
4
10
14
47
64
39

0,6
1,1
2,5
3,6
12,1
16,3
10,0

21,3
31,9
49,8
47,0
61,5
52,3
36,9

4
6
10
15
53
69
49

0,9
1,4
2,5
3,8
13,3
17,3
12,1

30,1
43,0
53,0
50,1
64,4
55,1
43,3

4
6
11
18
58
73
52

1,0
1,6
2,7
4,6
14,9
18,8
13,3

28,1
38,3
50,4
55,8
64,5
54,3
44,6

kl. 11.00
kl. 11.30
kl. 12.10
kl. 16.05
kl. 18.10
kl. 19.30
kl. 22.20

Seertalsudviklingen 2005 – 2007 – grafisk fremstilling
Seere 12 år+
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PROGRAMPLANEN
En typisk hverdag på TV 2/FYN ser således ud:
Mandag den 19. november 2007
Kl.11:00-11:30
11eren
Fod på Vægten
I dagens udgave af Fod på Vægten kan seerne møde ægteparret Kirsten
og Axel Averhoff fra Faaborg. Kirsten holder sin diabetes i skak ved
hjælp af kosten, og hun har uvurderlig støtte fra sin mand. Hans vægt er
godt nok gået op i takt med at hendes er gået ned, så summen af kilo i
husholdningen er konstant! Ugens tip fra diætist Lisa Bolting handler om
frosne grøntsager og færdigretter. Er de mon bedre end deres rygte?
Kl.11:30-12:00
Set & Sket
Kl.12:10-12:30
Regionale nyheder
Kl.16:05-16:10
Regional nyhedsoversigt
Kl.18:10-18:15
Regional nyhedsoversigt
Kl.19:30-20:00
Regionale nyheder og reportager
Strandvænget – i dag
I disse dage, for trekvart år
siden,
var
institutionen
Strandvænget i Nyborg midt
i orkanens øje. En tvdokumentar afslørede rystende forhold på stedet,
hvor 160 voksne udviklingshæmmede bor.
Siden dengang er der sket
meget på Strandvænget. Vi
tager pulsen på en institution, der stadig forsøger at komme sig ovenpå
chokket – og som arbejder på at ændre forholdene for beboere og de
ansatte
Kl.22:20-22.25
Regionale nyheder
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PROGRAMVIRKSOMHEDEN
Folketingsvalget i november betød som altid store omrokeringer og et væsentligt merarbejde for at imødekomme de samfundsmæssigt meget vigtige krav
til regionalt tv i denne situation. Endvidere var 2007 det første i en fireårig periode, hvor TV 2/FYN afsatte ekstraordinære midler til programudvikling, særlige tekniske investeringer og markedsføring.
I lighed med tidligere år bestod udsendelserne af et miks i ligeligt forhold mellem nyheder og andet stof. Ved andet stof forstås feature, dokumentar, reportage med videre. Nyhederne behandles i et senere afsnit af denne redegørelse, mens ”andet stof” kan beskrives ganske karakteristisk ved citater fra pressemeddelelser i en kronologisk gennemgang af udvalgte programmer fra
årets forløb.
Januar
Værftet (Serie)
I den nye søndagsserie kommer vi ind bag
porten til de 3.200 ansatte på Fyns største
arbejdsplads, Lindøværftet. I første afsnit
følger vi tvillingerne Algot og Birger Rasmussen, der begge har arbejdet på værftet i
40 år.
Årets Sportsnavn
Se med i det direkte program, når TV
2/FYN i flotte rammer afslører, hvem der bliver årets sportsnavn på Fyn. Der
bliver også underholdning på scenen i udsendelsen, hvor Sandie Hansen
Jensen og Preben Ch. Dahl er værter.
Fokus på hjemløse
Socialministeren har meldt ud, at de hjemløse skal tælles, og også i Odense
Kommune er der initiativer på vej for denne gruppe borgere. Men gruppen har
forandret sig meget de senere år, og det bliver måske ikke så nemt at hjælpe
dem, mener folk, der har kendskab til de hjemløse.
Omsorg i skolen
Veronika Engberg Christiansen gik i 1. klasse, da hendes far pludselig døde
af et hjertestop. Hendes daværende skole havde ingen plan for, hvordan den
skulle håndtere Veronikas tab og sorg, og det fik alvorlige følger for den nu
otteårige pige. Veronikas fortælling er et bevis på, at det nytter noget for folkeskolerne at udarbejde såkaldte omsorgsplaner.
Den magiske kugle
Biomolekylære fedtkugler på de skrå brædder.
Syddansk Universitet kombinerer nu revolutionerende kræftforskning med teater.
Præsten og imamen
USA’s ambassadør i Danmark, James P. Cain,
var i sidste uge i Vollsmose for at besøge præ5

sten Torben Hangaard og imamen Abu Hassan. De to religiøse repræsentanter har indledt et samarbejde om integration, der har givet genlyd hos amerikanerne. TV 2/FYN har talt med præsten og imamen om deres bemærkelsesværdige samarbejde.
Februar
Sol, Vind og Biogas

I regeringens nye energiplan er visionen
at 30% af landets energibehov skal komme fra vedvarende energikilder i 2025. På
Ærø er de allerede nu nået op på 40%, og
her kæmper de mod samme regering for
at komme endnu længere.

En dag med ministeren
For godt to måneder siden skete der en stor omvæltning i fynske Carina Christensens liv. Hun blev udnævnt til familie- og forbrugerminister. Men hvordan
er det så at være minister? Vi har fulgt Carina Christensen en dag på jobbet.
Muslingefiskerne
Fra Bogense havn sejler det gode skib ”Al Capone” ud i de tidlige morgentimer for at fiske muslinger. Skipper Lars Sørensen og hans søn Martin fylder
skibet med de små skaldyrsdelikatesser, som sælges til hele Europa.
The Fashion
Bandet The Fashion, med rødder i Svendborg, havde is i maven og sagde nej
til turnéliv og udenlandsk berømmelse, for i stedet at bruge fire år på at skabe
deres anden CD. Hør hvorfor de turde tage den beslutning.
Ambulancelægen (Serie)
Lægeambulancen har kørt på Fyn siden
maj sidste år, og som de første har TV
2/FYN fået lov til at komme med lægen på
arbejde.
I en ny serie følges Peter Martin, som er
ambulancelæge, og i det første program
viser han, hvad ambulancelægen kan i
forhold til en almindelig ambulance, når vi
tager med på udrykning.
Marts
Bazaren åbner på Fyn
65 butikker bugnende fulde af indtryk, farver, dufte og smag fra de varme lande. Eksotiske varer – og sort arbejde. Sådan har det i hvert fald været i søster-bazaren i Århus. Bliver det anderledes i Thrige-bygningerne i Odense?
Ja, siger skattemyndighederne!
Vi sender direkte fra Odenses nye eksotiske indkøbscenter tre dage før den
store åbningsdag.
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Ø-liv i fare

Strynø er et lille velfungerende samfund
med både skole, børnehave og købmandsforretning. Men de knap 200 beboere på den sydfynske ø frygter alligevel for fremtiden. For livlinen til omverdenen, øens lille havn med færgefart er i
fare.

Sygehusbehandling via satellit
Mange kronisk syge bliver indlagt på sygehuset flere gange om året – men en
ny metode hos Sygehus Fyn betyder, at patienter med rygerlunger kan behandles hjemmefra via satellit.
Caroline S
Skibet er lastet med glade, ældre mænd, når den lille coaster Caroline S fra
Svendborg stikker til søs. Mandskabet får ikke en krone for at knokle hårdt i al
slags vejr. Kun mad og drikke.
FLUX (Serie)
Vi skal besøge et ægtepar, der er vilde med orkideer – og så kan I møde 26årige Tanja, der til trods for sin unge alder allerede har udstillet sin meget
specielle kunst mange steder. Ugens ansøger til FLUX-Prisen 2007 kommer
fra Assens, og han har planer om et stort egnsspil.
April
VideoFyn (Serie)
I VideoFyn overlader TV 2/FYN kameraet til almindelige fynboer. Se med, når
tre fynboer laver tv om motorcykler, om en almindelig 9. klasse og om Nordfyns Gymnasium.
Sandheden om Langeland

Langeland er trængt økonomisk. Ifølge eksperter er øen så meget i krise, at der er brug
for fattighjælp fra staten. Men er det hele
sandheden? Hvordan oplever almindelige
mennesker at bo på øen med det elendige
rygte?

Catering Vollsmose
Etniske kvinder fra Vollsmose står bag et
nyt cateringfirma. De skal levere eksotisk
mad ud af huset, og det tegner allerede til
at blive en succes. Kunderne står i kø for
at få mad fra det alternative køkken. Og
for kvinderne selv er det en stor sejr. Det
er deres første job overhovedet, og en
mulighed for at blive selvstændige med
eget firma.
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Adgang forbudt (Serie)
Bag de låste døre, afspærringerne og de hemmelige koder gemmer sig ofte
spændende historier. I TV 2/FYNs nye serie Adgang Forbudt sender vi direkte
fra steder, der normalt er lukkede for offentligheden. I aften får vi adgang til
hjertet af OUH i kontrolrummet, der styrer al den livsvigtige strøm til apparater
og operationsgange. Vi kommer ind i de mest sterile rum og ser, hvordan farmakonomerne fremstiller medicin, og hvordan operationsudstyret steriliseres.
Sygehuse truet af lukning
Inden for et år bliver det besluttet om Faaborg og Ringe Sygehuse skal lukkes. Det har fået borgerne og de ansatte til at protestere, for de ser ingen
grund til at lukke de små, velfungerende sygehuse.
Maj
Spøgelsesjægerne

Sagnene siger, at det vrimler
med genfærd på de fynske slotte og herregårde. Vi tager med
den clairvoyante Dorthe Gigi
Pedersen på spøgelsesjagt på
Slottet Harritslevgård ved Bogense. En tur ind i en verden,
som man kan undres over, tro
på – eller trække på smilebåndet af.

Sportsklubben (Serie)
Sportsklubben sender direkte fra Haarby, hvor Faaborg Orienteringsklub har
lavet en træningsbane.
Klubben har tre seniorlandsholdsløbere og udvikler hele tiden talenter, men
der er også plads til motionisterne, der har lyst til at bruge kort og kompas på
løbeturen.
FLUX (Serie)
Hvad sker der bag kulisserne i Kunsthallen Brandts, når de helt store kunstinstallationer skal bygges? Kan det lade sig gøre at synge grønlandske kærlighedssange i Danmark? Hvem får pengene, når vi køber gallerikunst – galleriet
eller kunstneren? Få svaret i programmet FLUX
Byggesjusk
Et fortvivlet ægtepar må nu selv betale ½
million kroner for de byggefejl, deres entreprenør nægter at udbedre i deres nye
hus.
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Juni
En ny Ny Lillebæltsbro
Biltrafikken over Fyn stiger og stiger. Selv med den planlagte udvidelse af den
vestfynske motorvej, vil der være stor trængsel om bare 15 år. Derfor er yderligere udvidelse og en ny Ny Lillebæltsbro nu i spil.
Slotsgartneren (Serie)
Faurskov Slot er bygget i en gammel grusgrav. Og det stiller store krav til
slotsgartner Birthe Andersen. Men på bare få år har Birthe tryllet med haven
og gjort Faurskov Slot til et eventyrligt besøg.
Og det på trods af en dårlig ryg. Birthe er beviset på, at man selv med flere
diskosprolapser kan skabe en smuk have.
Er det sikkert at rejse med bus?
TV 2/FYN tester den fynske turistbusbranche. Hvad koster det at bestille en stor
bus til at køre 30-40 personer på en firedages udflugt til München? Vi afslører prisforskelle så store, at chauffører, fagforening
og busbranchen selv tvivler på, at vognmændene kan overholde de sikkerhedsregler, der skal forhindre ulykker.
Havets vagabond (Serie)

Finn Hansen har været sømand, og
han har sejlet på verdenshavene. Men
sidste sommer besluttede han, at det
var tid til at se de hjemlige himmelstrøg. Han ville sejle rundt om Fyn i
åben jolle. Det blev en tur med mange
strabadser, men også med mange dejlige oplevelser og mennesker, der gav
Finn en hjælpende hånd eller en snak
på vejen.

Direkte tv fra Langelandsfortet
TV 2/FYN sender direkte fra Langelandsfortet. Museet råder over både fly,
skib, ubåd og komplet fort fra den kolde krig. Men det kniber gevaldigt med tid
og midler til at få lavet en levende og dynamisk udstilling, der kan trække turisterne til.
Juli
TruckStop (Sommerserie)
I Marstal inviterer TruckStop til det endelige
opgør. En museumsinspektør fra Marstal
og fra Ærøskøbing konkurrerer på historisk
viden om Ærø. Få også en smagsprøve på
Ærø, og hør sømandssange fra Marstal
Småborgerlige Sangforening.
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Kirken i farver (Serie)
Natkirken
Hver fredag aften åbner Domkirken i Odense sine døre. Kirkerummet oplyses
alene af levende lys, og i aftenens løb spilles stille musik, der holdes en lille
andagt, og for de besøgende er der mulighed for at sidde i stilhed, læse i biblen, skrive bønner ned og få en samtale med en præst. Egon Lausen har besøgt natkirken.
Hvem banker på?
Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen har smidt slipset og byder indenfor i hjemmet i Allesø. Her får han besøg af en hemmelig gæst.
Lyse dage

Et sommerprogram med nogle af de begivenheder, der fik fynboerne ud i det blå i
weekenden.

August
Fyn under overfladen (Serie)
Alle ved, hvordan Fyn ser ud over havets overflade. Men livet under vandet er der ikke mange,
der kender til. Derfor inviterer TV 2/FYN og havbiolog Søren Larsen nu på en rejse under bølgerne. Flyd, nyd og læn dig tilbage de næste fire
torsdage – mens en forunderlig verden bobler
forbi.
Fyn i Front (Serie)

Købmænd med succes. Et
sted i Odense handler H J
Hansen med skrot – et andet sted med de fineste
delikatesser. Vi får historien om Odenses ældste
købmandsforretning, hvor 4. generation i dag sidder i direktørstolen.
Nye vindmøller
Nye kæmpe vindmøller er et varmt emne mange steder på Fyn. Men Nordfyns
Kommune har, som den første kommune i landet, sagt helt nej til nye møller.
Spørgsmålet er, om kommunen alligevel bliver tvunget til at give plads til nye
vindmøller.
Spillet om skadestuen
Er skadestuen i Svendborg på vej til at lukke? Eller bliver fremtiden til gengæld, at endnu flere fynboer er tvunget til at benytte sygehuset i Svendborg –
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også selv om OUH ligger tættere på? Vi lægger op til de snarlige politiske forhandlinger om fremtidens akutberedskab i Region Syddanmark.
September
Vollsmose-terror i retten
Blev voldsomme terrorhandlinger undgået, da politiet sidste år anholdt flere
mænd i Odense, mistænkt for terror?
Det er spørgsmålet, når Danmarkshistoriens største terrorsag mod fire mænd
fra Vollsmose begynder om to dage – på årsdagen for anholdelserne.
Vi tegner et billede af den kommende retssag.
Asylafslag
Tamilsk enke fra Svendborg har fået afslag på asyl. Nu risikerer hun og hendes tre børn at vende tilbage til det borgerkrigsramte Sri Lanka, hvor de Tamilske Tigre hærger.
Fyns bedste arbejdsplads
Vi præsenterer endnu en af de arbejdspladser, der er blevet indstillet til titlen som
Fyns Bedste Arbejdsplads 2007.
Et spørgsmål om retssikkerhed
Forsvarerne i terrorsagen fra Vollsmose har
flere gange klaget over tolkningen i sagen.
Bliver de fire tiltaltes retssikkerhed sat på spil af banale sproglige misforståelser, fordi tolkningen er mangelfuld?
Oktober
Politiker i modvind
Sjældent har en folketingskandidat tiltrukket sig offentlighedens opmærksomhed som Asmaa Abdol-Hamid. Da Enhedslisten præsenterede hende som
folketingskandidat, vakte det både forundring og forargelse. Hendes holdninger har provokeret og skabt uro om partiet. Portræt af en politiker i modvind.
Den fynske bande
Efter folketingsvalget i 2005 dannede de fynske politikere ”Fynbo-banden”.
Ideen var sammen at fremme fynske problemstillinger på tværs af partiskel.
Men her snart tre år efter, er resultaterne begrænsede.
Fremtidens psykiatri

Alt for mange borgere med sindslidelser må
vente på behandling. I disse dage er politikerne ved at lægge sidste hånd på fremtidens
køreplan for psykiatrien i Region Syddanmark. De har sat 680 millioner kroner af over
de næste tre år.
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Søskende A/S (Serie)
Twins Hair
De er født på samme dag, opvokset
sammen, ville begge være frisører,
og i fem år har de drevet salonen
Twins Hair sammen i Kerteminde.
De bor også i samme gade, har
samme omgangskreds og er stort
set altid sammen i fritiden. På arbejdet er det en fordel, at de fungerer
så godt sammen, men i privatlivet
giver det nogle udfordringer.
Hvordan skal det lykkes for dem ikke bare at blive betragtet som et ”sæt” –
men derimod som de to forskellige personer, de også er?
Den ”grønne” olie
Nordfynske Emmelev Mølle vil meget gerne producere biodiesel – men der er
usikkerhed om, hvorvidt ”den grønne olie” er så miljørigtig, som vi går og tror.
November
Millionafregning fra Oldtiden

I Kirkeby på Sydfyn er der mangel på boliger, alligevel er udstykning af nye byggegrunde gået i stå. Arkæologer har fundet
rester af bebyggelser fra Stenalderen. Det
betyder, at en lokal jordejer nu har opgivet
at udstykke byggegrunde, for han alene
skal betale en millionregning for udgravningen af oldtidsfundene.

Politik fra privaten
Folketingsmedlem Carsten Hansen og seerne skal gætte, hvilken fynsk folketingspolitikers hjem, vi sender dagens direkte valgprogram fra. Ud over debat
mellem to konkurrenter, byder ”Politik fra privaten” også på en guide til førstegangsvælgerne og på ”Dagens dilemma”, hvor tre andre folketingskandidater
diskuterer et politisk dilemma.
Gæst i ”På tomandshånd”
Folketingskandidat Fatma Yelis Øktem, Venstre.
Vores Valg på Fyn: det sidste ord
Ni fynske folketingskandidater fra hver sit parti diskuterer i denne store duel
direkte fra TV 2/FYN.
Mød Britta Schall Holberg (V), Carsten Hansen (S), Niels Helveg Petersen
(Rad.), Lars Kolind (NA), Anne Baastrup (SF), Kr. Thulesen Dahl (DF), Rune
Lund (Enhedsl.), Vivi Kier (Kons.), og Ole Dupont Kofod (Kristendem.).
Vores Valg på Fyn: De personlige stemmer er
talt…
Mød de nyvalgte fynske folketingsmedlemmer på
dagen, hvor de personlige stemmer er talt op.
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På sporet af historien (Serie)
Ærø har i århundreder spillet en vigtig rolle i dansk søfart. Øen har leveret
mange søfolk, og der er bygget mange skibe på øen. TV 2/FYN stævner i dag
ud for at berette om et værft, der med sine skibe var med til at få Danmark på
fode efter Anden Verdenskrig.
Julelaboratoriet (Serie)

Direkte fra køkkenet på Dalum Uddannelsescenter, hvor nogle af Danmarks
bedste kokkeelever viser, hvordan man
laver alternativ flæskesteg og sveskeiscreme. Virksomheder bruger enorme
summer på særlige events til årets julefrokoster, og du får syv ideer til kække
julefrokosttasker. Desuden skal vi ud og
se på stjerner.

December
Fynboer på sygedagpenge
Mens ledigheden falder, så kommer flere
og flere fynboer på sygedagpenge. Kommunerne er pressede af de mange sager,
og de sygemeldte oplever lang ventetid på
at få hjælp til at komme videre.
Projekt Tankefuld
Et af de største byggeprojekter i Danmark nogensinde, sker i Svendborg fra
2009. Visionen er en helt ny bydel, og det har skabt enormt engagement fra
borgerne.
Johanne i Folketinget
Med sine 23 år er Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten et af de yngste
folketingsmedlemmer. Men politik er langt fra nyt for den unge fynbo, som
blev politisk aktiv allerede som 12-årig.
Sporten 2007
Der var fynske verdensmestre, danmarksmestre, pokalmestre, og så alle
dem, der bare tabte. TV 2/FYN kigger tilbage på de største sportsbegivenheder i 2007.
Året der gik
2007 på Fyn. Vi ser tilbage på et år med terrorsag, gidseldrama og arbejdsnedlæggelser – men også et år, hvor der var rigtig mange gode historier om
henholdsvis fødende dyr og dræbende dyr.
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Nyhederne
Nyhederne produceres på morgen til
aften basis og afspejler de vigtigste begivenheder på Fyn. Den daglige redaktionsledelse følger løbende de politiske
processer i kommuner og amt, og nyheder herfra er et væsentligt element i udsendelserne. I samarbejde med politi og
redningskorps følges og dækkes begivenheder i relation hertil. Via såvel opsøgende virksomhed og research udført
af TV 2/FYNs medarbejdere som henvendelser fra borgere, er der draget omsorg for, at alle væsentlige begivenheder på Fyn dækkes af den regionale TV-station.
2007 lagde nyhedsmæssigt ud med de opsigtsvækkende afsløringer på TV 2
af plejeforholdene på handicap-institutionen Strandvænget i Nyborg – noget
der kom til at præge de regionale tv-overskrifter. 2007 var også præget af en
række alvorlige kriminalitetssager heriblandt terrorsagen fra Vollsmose og
gidseltagningen af fynske søfolk ud for Afrikas vestkyst. Også dobbeltdrabet
på Strynø var en meget usædvanlig sag, som blev dækket grundigt. De
nydannede storkommuner skulle i 2007 for alvor stå deres prøve. Det har
resulteret i mange indslag om både nye tiltag, men også mange konfliktfyldte
indslag om skolelukninger og andre mindre positive konsekvenser af
kommunalreformen. I Svendborg kæmpede de en ihærdig kamp for at bevare
Svendborg Sygehus – kampen blev kronet med held og oveni har
regionspolitikerne stillet befolkningen et splinternyt Odense Universitetshospital til ca. 7 mia. kr. i udsigt.
Og nu vi er ved de positive nyheder, - så skal TV 2/FYNs sensationelle
billeder fra fødslen af en ny lille søko i Odense Zoo ikke være unævnt –
billederne er gået verden rundt, da det er uhyre sjældent, at man er så heldig
at være på plads med kameraet lige i fødselsøjeblikket.
Folketingsvalget i november trak store veksler på TV 2/Fyns redaktion. Vores
(af andre) meget roste valgguide på tv2.fyn.dk var klar minuttet efter
statsministeren havde trykket på valgknappen. I de tre ugers
folketingsvalgkamp har vi haft en lang række ekstraudsendelser. Som noget
nyt valgte vi denne gang (på nær en enkelt undtagelse) helt at droppe de
brede paneldebatter, som seerne desværre i stort tal fravælger. Det nye
koncept hed ”Politik fra privaten” og gik ud på at opsøge en politiker
derhjemme, som så fik besøg af en politisk modstander. Programmet forsøgte
sig med en mere underholdende stil, der også forsøgte at inddrage seerne
med en SMS-afstemning.
Vi fik stor ros fra mange for formen, men blev kritiseret for den manglende
tyngde i den politiske diskussion. En kritik vi i vores egen evaluering
efterfølgende er enig i. Udfordringen ved næste valg bliver den samme:
Hvordan fanger vi flest mulige seeres interesse for at lære de lokale
kandidater at kende. Men næste gang med større vægt på den politiske
diskussion.
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www.tv2fyn.dk
TV 2/FYNs hjemmeside skiftede i februar 2007 udseende, og en række funktionaliteter blev ændret. Fra at have en forside, hvor vi præsenterede nyhedsartikler, gik vi over til en forside, hvor vi på den centrale plads præsenterer
aktuelle videoklip og alle tv-udsendelser bragt på TV 2/FYN. Formålet med
designomlægningen var dels at signalere mere tydeligt, at www.tv2fyn.dk er
en tv-stations hjemmeside og dels at lægge større vægt på video, hvor vi som
tv-station har vores særlige styrke.
Omlægningen betød at vi fik bedre mulighed for at præsentere aktuelle videoklip i løbet af dagen, og sætte fokus på udvalgte serier eller temaer på hjemmesiden. Samtidig blev det muligt for de besøgende at kommentere de enkelte videoklip, sende dem videre til en ven og tilknytte artikler og faktaoplysninger. Alle funktioner fra den gamle hjemmeside er bibeholdt i det nye design –
herunder den daglige produktion af nyhedsartikler, nyhedsbrev og udførlig
omtale af TV 2/FYNs programmer.
I forbindelse med Folketingsvalget i november 2007 søsatte www.tv2fyn.dk
igen en omfattende valgguide med nyhedsartikler, fakta, statistik og personlige præsentationer af alle kandidater i tekst og med video. Derudover anvendte vi som en af de første hjemmesider i landet ”geojournalistik”, hvor vi via
interaktive kort på hjemmesiden tilbød brugerne adgang til en lang række statistiske oplysninger om valget, kandidaterne og valgkampen. Blandt andet på
denne baggrund blev TV 2/FYNs valgguide indstillet til ”e-jour-prisen” af magasinet e-jour, der bliver udgivet af Danmarks Journalisthøjskole. Vi vandt dog
ikke prisen, men fik hædrende omtale for valgguiden.
I november 2007 begyndte vi at sende alle TV 2/FYNs udsendelser direkte på
www.tv2fyn.dk
Måned 2007
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Antal besøg
www.tv2fyn.dk
97.344
78.375
86.816
79.500
92.381
96.652
88.486
92.248
92.364
100.063
114.146
92.758

Besøgstallene for hjemmesiden er kun delvist sammenlignelige med tidligere,
idet den nuværende anvendte målingsmetode Google Analytics kun har været
benyttet siden medio 2006. I sidste halvdel af 2006 blev besøgstallet således
opgjort til ca. 3.150 brugere og i weekenderne omkring det halve, altså et dagligt gennemsnit på ca. 2.700 besøgende.
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For 2007 er det daglige besøgstal opgjort til 3.087, altså en stigning på 14%.
www.tv2regionerne.dk
På www.tv2regionerne.dk kan man se et helt års arkiv af udsendelser fra alle
otte TV 2-regioner.
Fra juni 2006 blev besøgstallene opgjort med trafikmålingsredskabet Google
Analytics. Nedenfor kan derfor kun laves en sammenlignende opstilling fra
dette tidspunkt. Som det fremgår, har der været en betydelig stigning i besøgstallene på 13,8 %.
www.tv2regionerne.dk
Måned 2006
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Måned 2007
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Antal besøg

141.892
138.380
168.022
168.134
*150.000
155.159
139.937

Antal besøg
171.915
160.391
159.108
163.456
178.711
174.990
159.930
179.429
185.324
176.789
172.843
158.524

* Der mangler data fra 1½ dag i oktober2006 - derfor er tallet anslået.

AKTIV SPROGPOLITIK
Til stadighed arbejdes der med at holde fast i et korrekt og dynamisk sprog,
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 hjemmesidens tekstdel, rettes det omgående. I den løbende
efterkritik af tv-indslagene er sproget hyppigt til debat, således at den sproglige bevidsthed søges fastholdt på et højt niveau. To gange årligt får virksomheden besøg af en talepædagog og sprogkonsulent, som underviser alle nyansatte og giver brush-up til TV 2/FYNs øvrige medarbejdere.
MÅLGRUPPEOVERVEJELSER
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.
Børn og unge er som målgrupper bevidst valgt fra, dels i bevidstheden om, at
disse grupper er meget selektive i deres brug af TV, og dels fordi en satsning
på disse målgrupper ville betyde et aktivt fravalg af den øvrige befolkning som
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målgruppe. TV 2/FYN må i det hele taget overlade udsendelse af TV til smalle
målgrupper til kanaler, der i kraft af en fuld sendeflade bedre kan differentiere
i programlægningen til mange forskellige målgrupper.
SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTNERE
TV 2/DANMARK
I henhold til public service-kontraktens bestemmelse herom blev der 5. december 2006 indgået en aftale mellem TV 2/DANMARK og de regionale TV 2virksomheder om priser og betingelser for leverancer mellem parterne.
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 måtte gerne være højere.
Indtægterne for salg til TV 2/DANMARK udgjorde for 2007 i alt kr. 598.000
fordelt med kr. 338.000 for programmer og indslag samt kr. 260.000 for tekniske ydelser (SNG og ENG).
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 Betalingsprincipper”, 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 TV 2/FYN.
PortalFyn eller www.fyn.dk
Den fynske omnibusportal, som TV 2/FYN siden 2004 har drevet i et anpartsselskab sammen med Fynske Medier (opr. Fyens Stiftstidende), oplevede i
2007 et uventet fald i annonceindtægterne. En analyse sandsynliggjorde, at
portalen ikke kunne drives videre i uændret form uden tab, og aktiviteterne
blev derfor reduceret i den takt, det var muligt af hensyn til annoncører og personale. Portalen eksisterer fortsat, og der vil i 2008 blive taget endelig stilling
til dens fremtid.
Produktionsselskaber
TV 2/FYN fastholder sin tradition med at indkøbe programmer hos private
producenter uagtet at virksomheden kun udsender nyheds- og aktualitetsprogrammer. Som væsentlige leverandører i 2007 kan nævnes B-Film, Fjernsynsforeningen og Co Production.
TV 2/FYN købte i 2007 udsendelsesklare programmer for kr. 1.583.000.
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REPRÆSENTANTSKABET
TV 2/FYNs repræsentantskab består af 44 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 repræsentantskabet besluttet at fastholde funktionen som programråd.
Der er tre årlige møder, og 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.
SEERARRANGEMENTER
TV 2/FYN har tradition for at
arrangere åbent hus hvert
andet år, og næste gang
bliver i 2008. I sommeren
2007 blev der produceret en
sommerserie
”TruckStop”,
der i karavaneform i løbet af
fire uger besøgte 20 forskellige byer. Udsendelserne var
direkte med opfordring til
seerne om at møde op som
publikum. Det benyttede
mange sig af, og mange
lagde vejen forbi produktionsstederne og fik et indtryk af det store set-up, som et direkte tv-show er.
Som opfølgning på serien ”På sporet af historien” blev der lavet to seerarrangementer i form af besøg på steder, der var omtalt i programmerne. Det foregik den 28. november i lasten på coasteren Caroline S i Svendborg og den
13. december på den tidligere sukkerfabrik i Odense. Billetterne til begge arrangementer blev revet væk, og TV 2/FYN vil i fremtiden være opmærksom
på at udnytte tilsvarende muligheder i forhold til udsendelserne.
ØVRIGE FORHOLD
I 2007 har der været enkelte klagehenvendelser fra seere. Efter intern behandling har de enten medført efterfølgende rettelse i forhold til klagens indhold eller til en afvisning ledsaget af oplysning om muligheden for at indbringe
sagen for Pressenævnet, hvilket i ingen tilfælde er sket.
Men det er ikke kun i form af klager, TV 2/FYN får henvendelser fra seerne.
Der kommer mange henvendelser med forslag til programindslag, og der
kommer både ris og ros af det udsendte. For eksempel giver serien ”Fyn i
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Front” altid megen positiv respons, mens der til gengæld var en del utilfredshed, da det faste magasin gennem flere år ”Waders og Laksko” blev stoppet.
TV 2/FYN besvarer altid henvendelser fra seerne.
TV 2/FYNs bestyrelse har på sit møde den 25. marts 2008 behandlet og godkendt den foreliggende public service-redegørelse for 2007.
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