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 INDLEDNING 

I henhold til pkt. 9 i ”Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for peri-
oden 1. januar 2007 til 31. december 2010” skal der hermed redegøres for, hvorledes TV 
2/FYN har overholdt public service-forpligtelserne i 2010. 

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 2010 har været 
reguleret i bekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
samt bekendtgørelse nr. 104 af 28. januar 2010 om vedtægt for de regionale TV 2-
virksomheder. I forbindelse med medieaftalen for 2011-2014 er der foretaget ændring af 
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Lov nr. 1360 af 8. december 
2010). Denne lov trådte i kraft 1. januar 2011.  
 
TV 2/FYN er en økonomisk og juridisk selvstændig institution, hvis bestyrelse er valgt af et 
folkeligt udpeget repræsentantskab. 
 
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 deles med ikke-kommercielt lokal-tv 
og tegnsprogsudsendelser fra DR og TV 2. 
 
Finansieringen sker via medielicensen, hvoraf TV 2/FYNs andel i 2010 udgjorde kr. 
53.750.000. 
 
TV 2/FYN har gennemsnitligt beskæftiget 69 fuldtidsansatte i 2010. De er fordelt med 32 i 
programafdelingen, 29 i teknisk afdeling og 8 i administrationen/service. 
 

http://www.tv2fyn.dk/
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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. 22.20-22.25 indtil 27.9.2010 
kl. 22.20-22.30 fra 27.9.2010 

  

 
*) kl. 11.00-12.00: Genudsendelse af gårsdagens TV 2/FYN+ 
 
TV 2/FYN+  

Hver dag   

kl. 20:00 – 20.40 
Feature, dokumentar og 
debatprogrammer 

kl. 20.40 – 21.00 Danmark Rundt 

 

Udsendelsesaktivitet 

Den samlede udsendelsestid kan i 2010 opgøres til 915 timer fordelt på udsendelsesaktivi-
tet således:   

 
 

Timer % 

Nyheder og aktualitet, aftenudsendelser 188 20,5 

Nyheder og aktualitet, middagsudsendelser 313 34,2 

Reklamer  49 5,4 

TV 2/FYN+ 365 39,9 

I alt 915 
 

100,0 
   

Heraf:   

Fremmedproduktion 14   

Genudsendelser 375  

 
Genudsendelserne finder hovedsagelig sted i middagssendefladen. 

Reklamer 

De regionale reklameblokke udsendes i den regionale sendetid for TV 2/DANMARK, der 
varetager salget og oppebærer alle indtægter forbundet hermed. 
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Seertalsudviklingen 2008 - 2010 

TV 2/FYN har stort set fastholdt seertilslutningen fra 2009. Dog har der været en betydelig 
stigning i seningen af 22.20-udsendelsen. 
 
Seertalsudviklingen 2008 – 2010 – tabelform 
Seere 12 år+ 
 

 
2010 

Rating 
.000 

2010 
Rating 

% 

2010 
Share 

% 

2009 
Rating 

.000 

2009 
Rating 

% 

2009 
Share 

% 

2008 
Rating 

.000 

2008 
Rating 

% 

2008 
Share 

% 

kl. 11.00 5 1,3 32,7 5 1,2 27,5 3 0,7 24,2 

kl. 11.30*)       4 0,9 30,3 

kl. 12.10 7 1,7 36,7 9 2,2 40,7 8 1,9 44,6 

kl. 16.05 14 3,4 33,6 14 3,6 40,2 12 3 41,2 

kl. 18.10 44 11,3 47,8 51 12,9 55,9 48 11,8 57,3 

kl. 19.30 78 19,7 51,7 78 19,4 51,6 72 17,6 50,8 

kl. 22.20 63 15,9 39,1 55 13,8 36,9 49 11,8 37,2 

*) Seertal Set & Sket kl. 11.30 2008 
 
 
 
Seertalsudviklingen 2008 – 2010 - 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 omfattende 
aktiviteter i såvel tv som 
på internettet, op til det 
helt overordnede public 
service formål.  
 

Målgruppeovervejelser 

TV 2/FYNs målgruppe er 
defineret som alle voksne 
indbyggere i dæknings-
området. Som konse-
kvens af at alle TV-genrer 
i princippet kan findes i 
programmerne, må mål-
gruppen nødvendigvis 
være så bred, men der-
med også upræcist formu-
leret. 
 
Børn og unge er som målgrupper bevidst valgt fra, dels i bevidstheden om, at disse grup-
per 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 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 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. 
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 dette måtte gerne være højere. 
Indtægterne for salg til TV 2/DANMARK udgjorde for 2010 i alt kr. 385.541 fordelt med kr. 
230.500 for programmer og indslag samt kr. 155.041 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 
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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 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 (tidl. 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 alt indhold på den ge-
nereres automatisk. Ejerne er enige om indtil videre at videreføre portalen på dette niveau 
og afvente, om der opstår nye muligheder for at udvikle den.  

Eksterne producenter 

Selv om virksomheden kun 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 mu-
ligt, idet omkostningerne til eksterne produktioner generelt overstiger omkostningerne ved 
at producere internt.  
TV 2/FYN købte i 2010 udsendelsesklare programmer for kr. 1.237.500. Som væsentlige 
leverandører i 2010 kan nævnes: 
Fjernsynsforeningen med leverancer for kr. 482.500. Fjernsynsforeningen leverede en se-
rie i 5 afsnit med titlen ”Fyn i Front.” Serien fortæller historien bag succesrige erhvervsfolk, 
innovative iværksættere og sjove opfindelser på Fyn. Desuden leverede Fjernsynsforenin-
gen en historisk serie om postbåden ”Hjortø”, samt en miniserie om den fynske biskops 
møde med islam i Tyrkiet.  
CoProduction med leverancer for kr. 253.000. CoProduction leverede blandt andet en 
række aktuelle baggrundsindslag samt en række enkeltstående features om Ladbyskibet, 
vågekoners arbejde med mere.  
Far Film med leverancer for kr. 149.000. Far Film leverede en serie om den fynske maler 
Fritz Syberg samt en serie om øerne i det sydfynske øhav.  
Mustang Film med leverancer for kr. 123.000. Mustang Film leverede blandt andet en se-
rie om ”Fynske originaler” med en helt speciel holdning til tilværelsen.  
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3. INDHOLD 

 
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. 
 
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 sendes tegnsprogsudsendelser samt 
til ikke-kommercielt lokal-tv.  
 
Den nye sendetid udfyldes med programmer produceret til en væsentlig lavere omkostning 
pr. minut end TV 2/FYNs øvrige programmer, fordi den del af licensen, der er allokeret til 
TV 2/FYN+, er væsentligt lavere. 
 
Udviklingen af nye program- og produktionsformater, der kan matche de specielle udfor-
dringer om høj produktivitet og lave omkostninger, er fortsat året igennem, og det har vist 
sig muligt at producere ganske gedigne programmer. Der sendes især værtsbaserede 
programmer af 25-30 minutters varighed. Det har ført til en programlægning med faste 
formater på de enkelte ugedage: 
 
Mandag: Waders og laksko  
Ballet, hundesvømning, rockkoncert eller 
loppemarked i forsamlingshuset. Intet arran-
gement er for stort eller småt, når Waders og 
Laksko tager pulsen på weekendens ople-
velser på Fyn.    
 
 
Tirsdag: Fod på livet 

 
Fod på livet handler om sundhed, både den fysi-
ske og den mentale. Vært er Signe Ryge 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag: På job 
Lotte Bundsgaard og Søren Kragelund besøger fynske virksomheder i programmet På job, 
og de giver en hånd med i produktionen. 
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Torsdag: Under åben himmel / Fyn under overfladen / +Viden / Med Signe i zoo 
Programmet Under åben himmel tager seerne med ud på Fyn - med ud under åben him-
mel. Vores omgivende natur er spækket med oplevelsesmuligheder. Det er bare om at 
gribe dem. Vært er Signe Ryge.  
 
I programmet Fyn under overfladen tager dykkerne Søren Larsen og Ulrik Westphal seer-
ne med under vandet og fortæller om livet under havoverfladen i det fynske område. 
 
+Viden giver seerne indsigt i en masse emner 
inden for vidt forskellige genrer, f.eks. kulstof 
14-metoden, opera, forskning med hud og 
genmodificerede mus, bonsaidyrkning, o.m.a.  
 
I programmet Med Signe i zoo, tager Signe 
Ryge os i Odense Zoo, hvor hun følger dyre-
nes, dyrepassernes og dyrlægens hverdag.  
 
Fredag: +Panelet / På sporet af historien 
+Panelet er et debatprogram, hvor der diskuteres alt lige fra politikerlede til fri heroin. I pa-
nelet kan seerne møde en række kendte fynboer med markante meninger, som de gerne 
giver udtryk for. Vært er Pernille Kjær Nielsen. 

 
I programmet På sporet af historien viste TV 2/FYN+ bl.a. serien om Store Fynboer, der 
har præget Danmarkshistorien.  
 
Lørdag: På tomandshånd  

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 Signe Ryge 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, for-
fattere, musikere og andre kreative men-

nesker, som er med at skabe et aktivt kulturliv her på øen i midten. 
 
Søndag: Ordet er dit / Ugens Høst / De syv dødssynder / Scrapbogen 
Programvært Preben Dahl stiller i løbet af programmet Ordet er dit det samme spørgsmål 
til alle, han kan komme i snak med: Hvad skal vi tale om? 
 
I De syv dødssynder tages seerne med på en 
historisk rundrejse på Fyn med udgangspunkt i 
de synder, man oprindeligt brugte i den tidlige 
kristne undervisning. Programmet viser de ste-
der på Fyn, som har en forbindelse til de oprin-
delige syv dødssynder. 
I Scrapbogen viser en række kendte fynboer, 

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
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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hvor de er vokset op, og programmet viser den sammenhæng, der er mellem deres socia-
le opvækst og de holdninger, de har i dag.  
 
Disse programmer udfylder sendetiden frem til kl. 20.30. Herefter følger en ti-minutters 
feature og de sidste tyve minutter fyldes af det fællesregionale samarbejdsprogram Dan-
mark Rundt med denne programbeskrivelse:  
Hvad er der sket rundt omkring i Danmark de sidste 24 timer?  
Danmark Rundt bringer alle hverdage TV 2-regionernes bedste nyhedshistorier og repor-
tager. 
 
I weekenden plukker Danmark Rundt i det hav af gode baggrundshistorier, features og 
portrætter, som de regionale TV2-virksomheder har 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. 
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Programfladen 

En typisk hverdag på TV 2/FYN ser således ud: 
Mandag den 13. september 2010 
 
Kl. 11:00 – 11.40 
Ugens Høst (genudsendelse fra TV 2/FYN+)  
Hvad har ridning på islænderheste og lystfiskeri egentlig med 
Ugens Høst at gøre? Rigtig meget når talen falder på midt-
fynske Højrupgaard. Her nøjes Lars og Helle Ilum ikke med 
at drive en gård på 400 hektarer og med 750 søer. Der er 
meget andet at se til. 
 
Kl. 11.40 - 12.00 
Danmark rundt. (genudsendelse fra TV 2/FYN+) 
TV 2-regionernes fælles nyhedsmagasin 
 
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  
 
Unge talenter 

Fyn kan ikke opfylde de unges karriere-
drømme. Kun hver tredje færdiguddannede 
fra Syddansk Universitet i Odense vælger et 
job på Fyn. De fynske virksomheder skal bli-
ve langt bedre til at pleje de unge talenter, 
hvis der skal skabes et attraktivt karrieremiljø 
for de højtuddannede. 
Tilrettelæggelse: Lotte Bundsgaard. 
 
 

 
Kl. 22.20 – 22.25 
Regionale nyheder 
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Nyhederne  

TV 2/FYN dækker Fyn alle ugens dage fra morgen til aften. Hver eneste dag præsenterer 
vi regionale nyheder fra fynboernes hverdag, der afspejler de vigtigste og væsentligste 
begivenheder 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.  
 
Fynboerne kan se TV 2/FYNs nyhedsudsen-
delser i fjernsynet, på nettet og via podcast. 
Derudover producerer redaktionen også dag-
ligt nyheder direkte til TV 2/FYNs hjemmeside 
www.tv2fyn.dk.  
 

De fynske nyheder bød i 2010 på flere meget væsentlige historier. Flere af dem strakte sig 
over længere perioder, hvor TV 2/FYN fulgte historierne konsekvent og hele vejen, til der 
blev sat punktum. 
 
2010 startede nyhedsmæssigt med, at de ny- og gen-
valgte kommunalpolitikere trak i arbejdstøjet. I mange af 
de fynske kommuner havde kommunalvalget i november 
2009 også betydet borgmesterskifte. TV 2/FYN fulgte 
flere af de nyvalgte politikere på deres første arbejdsdag. 
Men hvedebrødsdagene varede kort for de fynske kom-
munalpolitikere. TV 2/FYN dækkede de fynske kommu-
ners arbejde med at få årets budgetter på plads. I de fleste kommuner medførte dette, at 
der skulle lukkes skoler og den deraf følgende folkelige protest blev også dækket intenst i 
udsendelserne.  
 
Den kuldsejlede gifttransport til Kommunekemi i Nyborg blev en af årets helt store historier 
på Fyn. TV 2/FYN dækkede sagen lige fra de første kritiske røster blev luftet i Nyborg frem 
til at TV 2/FYN, som det første medie, kunne fortælle, at miljøminister Karen Ellemann 
valgte at trække tilladelsen til at lade giftskibet komme til Danmark tilbage. Undervejs fulg-
tes borgernes modstand, og TV 2/FYN undersøgte, hvordan Kommunekemi egentligt ville 
behandle det kemiske affald. Den politiske proces blev dækket både lokalt og nationalt. I 
kølvandet på historien fortalte TV 2/FYN desuden om de fyringer på Kommunekemi, som 
blev en af konsekvenserne for virksomheden, ved at giftaffaldet ikke blev sejlet til Nyborg. 
 

TV 2/FYN dækkede naturligvis også det 
fynske erhvervsliv i løbet af 2010. Både 
de positive og negative historier kom i 
fjernsynet og på internettet. I løbet af 
2010 har redaktionen fortalt flere histori-
er om små iværksættere, der viser vejen 
ved at etablere nye virksomheder. Men 
TV 2/FYN har også dækket flere virk-
somhedslukninger og fyringsrunder.  
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I slutningen af året var det Langeland, der gik i knæ, da vindmøllevirksomheden Vestas 
lukkede sin afdeling på øen. Her mistede 235 ansatte med et slag deres job og arbejds-
løsheden steg med flere procentpoint. Fyringsrunden på Langeland blev dækket på selve 
dagen, men TV 2/FYN gik også et spadestik dybere og kiggede nærmere på situationen 
for den fattige kommune i baggrundsindslag. 
 

TV 2/FYNs dækning af sport indgår i den al-
mindelige nyhedsproduktion. Sportshistorier 
prioriteres på lige fod med andre stofområder. 
En af de væsentlige sportshistorier var kon-
kursen i GOG. Klubben, der i en årrække har 
gjort sig bemærket i toppen af den danske 
håndboldverden, måtte se sig besejret af kre-
ditorerne og gik konkurs i starten af året. Det 
gav genlyd på Fyn og resten af Danmark og 

TV 2/FYN dækkede både historien nyhedsmæssigt og i baggrundsindslag. 
 En væsentlig del af TV 2/FYNs nyhedsproduktion ligger også i andre formater end redige-
rede nyhedsindslag. I TV 2/FYNs baggrundsformater prioriteres det at sætte fokus på sa-
ger eller problemstillinger, som kræver, at der bliver gået mere i dybden med emnet. Hver 
uge sendes to baggrundsindslag, og i 2010 er der produceret historier om en lang række 
emner. Ud over de allerede nævnte baggrundsindslag om konkursen i GOG og Kommu-
nekemis behandling af giftaffaldet fra Australien, blev årets mest opsigtsvækkende bag-
grund, historien om fertilitetsbehandling til et barnløst par, der umiddelbart efter fødslen fik 
fjernet barnet. Historien kørte først på TV 2/FYN, men spredte sig derefter til nationale 
medier og fik flere politikere på banen for at få kigget reglerne efter. Derudover har TV 
2/FYN også lavet en række baggrundsindslag om nære fynske emner, som eksempelvis 
de udskældte fynske busplaner, men også om historier, hvor magthaverne er blevet kigget 
efter i sømmene og de fynske kommuner er blevet spurgt, hvilke regler de har for gaver til 
deres ansatte embedsmænd. 
 
TV 2/FYN har i 2010 flittigt benyttet mulig-
heden for at dække begivenheder direkte 
ved hjælp af SNG-vogne. Samarbejdet med 
TV 2-regionernes Christiansborgredaktion 
har også betydet, at det er muligt at få 
landspolitiske kommentarer og nationale 
eksperter til at forholde sig til fynske pro-
blemstillinger. 
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Feature, dokumentar, reportager 

 
Eksempler på features, dokumentarprogrammer og reportager i løbet af 2010: 
 
JANUAR 
Seminariets dødskamp 
Da bestyrelsen i University College Lillebælt besluttede at lukke Skårup Seminarium, ud-
løste det kritik fra stort set alle politiske partier. Politikerne vil nemlig have uddannelses-
steder i udkantsområderne og uddanne flere lærere. Men politikerne har selv skabt det 
uddannelsessystem, der har udløst lukningen. 
 
Hjemløs for en nat 

Hvordan overlever man på gaden midt om vinteren? 
Følg med tre studerende, der har overnattet på ga-
den sammen med Jens og Michael, der begge er 
hjemløse i Odense. 
 
 
 
 

 
Ugens ansigt 
Da Carina Christensen overtog Kulturministeriet i 2008, var det et drømmejob for hende. 
Nu beskyldes hun for at være Danmarks mest usynlige kulturminister. Hun har ikke marke-
ret sig, og mange tvivler på, at hun kan sætte en dagsorden. Den 38-årige fynbo kæmper 
for at blive mere synlig, og lige nu sidder hun og skriver på det nye medieforlig, som man-
ge venter på. Vi kigger indenfor hjemme hos ministeren i Middelfart. 
 
FEBRUAR 
Kritik af opholdssted 
Det private opholdssted Åhuset i Odense er under hård beskydning fra tidligere ansatte og 
forældre. Dårlig ledelse resulterer, ifølge de tidligere ansatte, i personaleflugt og utrygge 
børn. 
 
Jobsucces 
De kalder sig Senior Erhverv, de har base på Sydfyn, og så har de stor succes med at 
skaffe job til ledige over 50 år. Alene i år er i alt 17 ledige kommet i arbejde via Senior Er-
hverv. 
 
Vågekoner 

Hver tiende ældre på de fynske plejehjem dør uden 
familie og pårørende omkring sig. Nu tager en gruppe 
frivillige vågekoner ud for at sidde hos den døende i 
de sidste timer. 
TV 2/FYN tog med, da vågekonen Bente Hansen for 
første gang skulle af sted for at våge hos en gammel 
mand. 
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MARTS 
De raske patienter (serie) 
Flere eksperter mener, at patientforeningen for prostatakræftramte bærer en del af ansva-
ret for overbehandlingen af prostatakræftramte mænd. Deres kampagner og informati-
onsmateriale er simpelthen for unuanceret. 
 
Skyggen fra barndommen 
Mange mænd lever med psykiske problemer, der bunder i seksuelle overgreb i deres 
barndom. Mændene har nemlig svært ved at erkende problemet. For Michael betød det, at 
han levede med depressioner i 12 år, inden han fik den rigtige hjælp.  
 
APRIL 
Den Store Dyst (serie) 

Det mentale er i fokus – for hvad nytter det med 
stærke ben og god kondi, hvis man falder sam-
men psykisk? Målet for deltagerne i Den Store 
Dyst er stadig: Lillebælt Halvmaraton over 21 ki-
lometer. 
 
 
 
 

 
Busplaner dræber landsbyerne 
Allerede inden FynBus offentliggør planen for fremtidens buskørsel på Fyn møder de 
massiv modstand. Den kraftige forringelse i buskørslen vil isolere yderområderne, lyder 
kritikken. 
 
Modeldrømme 
Mange drømmer om at blive fotomodel. Hos Mo-
delbureauet C & C Models i Odense er der til-
knyttet modeller i alle aldre, og der kommer hele 
tiden flere til. TV 2/FYN var med, da bureauet 
testede nye talenter. 
 
 
MAJ 
En forårsdag på Heden 
Det fynske hold Team Energi Fyn har været med til Danmarks hårdeste cykelløb, En for-
årsdag på Heden. Oplev ryttere og sportsdirektør helt tæt på, når de jubler, lider og råber 
på de jyske landeveje. 
 
Lufthavn truet 

Odense Lufthavn har siden Storebæltsforbindelsen 
åbnede kæmpet for sin overlevelse. Nu vurderer en 
ny rapport, at der hverken er mulighed for mere char-
terflyvning eller ny ruteflyvning til Odense Lufthavn. 
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Den romantiske have 
Nu er det lige op over! Tirsdag d. 25. maj genåbner 
den romantiske have på Sanderumgaard. Det sker 
ved et lukket arrangement under overværelse af 
H.M. Dronning Margrethe. TV 2/FYN har fulgt de 
seneste ugers forberedelse op til åbningen. 
 
JUNI 
Weiles verden 
Billedkunstneren Poul Weile fra Odense kæmper 
som 56-årig mod at gro fast i gamle rutiner. Derfor starter han nu forfra både kunstnerisk 
og geografisk. Efter tyve år med skulpturer og videokunst er han begyndt at lave malerier, 
og han har flyttet sit atelier til Berlin. 
 
Kulturen, der forsvandt 
For over fem år siden vedtog byrådet i Odense at bygge en række nye kulturinstitutioner. I 
dag er kun ét af de store byggerier blevet til virkelighed. 
 
JULI 
Baronen og malerdjævelen (serie) 

Før sin død 1939 var Fritz Syberg Danmarks højst betal-
te maler, og i de sidste år bevægede hans malerier sig 
helt ned i plovfuren i det Syberg-land, som omgav Pile-
gården. Den grimme ælling endte som en smuk svane. 
 
 
 
 

 +Panelet 
I aften giver Pernille Rosenkrantz-Theil, Karsten Kjærby og Henrik Skovgaard gode råd til 
små og store problemer i hverdagen. Hvad gør man, når chefen kommer med ulovlige op-
gaver? Forældrene nægter at acceptere den nye kæreste? Eller man har været utro med 
sin søsters mand? Hør hvad +Panelet mener! 
 
AUGUST 
Lokumsrenseren 

I 18 år har Leif ”Basse” Jensen rengjort de offentlige 
toiletter i Svendborg. Han har ikke arbejdet med an-
det, og han elsker sit job, selv om det både er ulæk-
kert og utaknemmeligt. 
 
 
 
 

Den sejlede jo bare …(serie) 
Dokumentarserie om postbåden Hjortø – et kærlighedsobjekt gennem tiden. Engang ud-
gjorde den en livsnødvendig forbindelse mellem øboerne og fastlandet sammen med en af 
øhavets store personligheder, bådfører Greve. Dagligt sejlede de to ud og mødte Ærøfær-
gen på åbent hav og udvekslede post, gods og passagerer. Nu vil postbådens bådelaug 
rekonstruere seancen til ære for Greve, men uden hans ekspertise og rutine. 
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SEPTEMBER 
Kampen for skolen (serie) 
Kan man virkelig spare to millioner kroner ved at lukke skolen? Folkene i Fjelsted-
Harndrup tror ikke på det. De går i kødet på kommunens tal. 
 
Uopklaret (serie) 

En forårsdag i 2007 op-
dagede ansatte ved 
Odense Vandselskab en 
plasticpose, der var 
smidt i Odense Å.  
I posen var liget af et 
drengebarn og en sten 
med en afskedshilsen.  

 
Fyns Politi brugte megen energi på at finde forældrene til det døde barn, men uden held. 
 
Opdrætterens skæbnedag 
Marianne Seisbøl fra Fyn opdrætter galopheste af den allerfineste afstamning. Hun har 
kun en dag om året til at sælge hestene, der skal indbringe flere hundrede tusinde kroner. 
Det er når den årlige danske hesteauktion afholdes i Nordsjælland. Vi følger hendes dag 
og møde med opkøberne fra ind- og udland. 
 
OKTOBER 
Fyn i Front (serie) 
Fyn er i front, når det handler om at få alt muligt 
ud-af-huset. Kokken og Jomfruen med rødder i 
Gislev leverer 1,2 millioner kuverter om året. 
 
Gratis mad 
”Skraldere” kaldes de. Unge mennesker, der efter lukketid henter den mad, der er smidt 
væk i butikkernes containere. TV 2/FYN var med, da en gruppe drenge fra Svendborg 
hentede gratis mad efter mørkets frembrud. 
 
Politik ja – øh nej tak 
For et år siden var de engagerede og førte intensiv valg-
kamp for at komme i byrådet. Men nu, efter blot en fjer-
dedel af perioden, vælger flere byrådspolitikere at takke 
nej til politik for kortere eller længere tid. 
 
NOVEMBER 
På sporet af historien 
Forfatteren Morten Korch fik succes, da han valgte at følge det usikre frem for det sikre. 
For egentlig skulle han gå købmandsvejen, sådan som hans far ønskede det. Det bud 
fulgte han, indtil trangen og lysten til at skrive blev for stor. 
I programmet medvirker blandt andre Morten Korchs søn, den 101-årige Morten A. Korch, 
der gennem en menneskealder var sin fars forlægger og nære samarbejdspartner. 
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Kønssygdomme eksploderer 
Klamydia, kønsvorter og herpes er i kraftig vækst blandt de fynske unge. Og syfilis, som 
nærmest var udryddet, trives igen i det fynske natteliv. Udviklingen skyldes, at mange un-
ge tror, at sikker sex er lig med p-piller. 
 
Giften kommer 

Inden længe ankommer tonsvis af australsk gift til Ny-
borg, selv om eksperter har advaret mod transporten af 
det miljøfarlige stof HCB. Vi ser på, hvordan Kommune-
kemi har tænkt sig at håndtere den omstridte opgave. 
 
 
 
 

DECEMBER 
Graffiti 
For mange er graffiti lig med hærværk, men for Claes Jennow blev graffiti en livsstil og et 
springbræt ind i kunstens verden. 
 
Nationalpark 
Nej tak til at blive en del af en nationalpark, lyder det fra både landmænd og borgere på 
Sydfyn. Thyboerne sagde også nej i første omgang, men nu er modstanden vendt til lutter 
rosende ord. TV 2/FYN har besøgt Nationalpark Thy. 
 
Jagten på kristendommens vugge (serie) 
Vi tager på opdagelse med biskop Kresten Dre-
jergaard i Tyrkiet, hvor hundredvis af hulekirker 
vidner om en blomstrende kristen fortid for 1700 
år siden. I dag bebos nogle hulekirker af tyrkiske 
familier. 
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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.  
 

EU-krav  

Public service-kontraktens punkt 2.2 ”Særligt om programmer” er kun delvis relevant for en 
dansk regional TV 2-virksomhed, idet bestemmelserne om andele af europæiske pro-
grammer ikke giver mening i den foreliggende sammenhæng.  
Hvad angår afsnittets bestemmelser i øvrigt, skal det anføres, at TV 2/FYN har lagt sig 
hensynene til mindreårige på sinde, aldrig har overtrådt dem og aldrig agter at gøre det. 
Tilsvarende betragtninger gælder i forhold til bestemmelsen om tilskyndelse af had på 
grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 
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Tjenester 

Geografisk fordeling af indslag 

TV 2/FYN opgør den geografiske fordeling af de indslag, der hvert år produceres. I 2010 
er opgørelsesmetoden omlagt fra at være et internt redskab til også at blive delt med fyn-
boerne. På TV 2/FYNs hjemmeside http://www.tv2fyn.dk/article/286603 har det fra de-
cember 2010 været muligt at se, hvor der er lavet indslag fra. Hvert kvartal offentliggøres 
et digitalt kort, hvor fynboerne kan se hvor TV 2/FYN har været, og ved et enkelt klik på 
kortet kan man se indslaget fra det pågældende sted. Omlægningen af metoden betyder, 
at det ikke er muligt at lave en samlet statistik for den geografiske fordeling af indslag for 
hele året. Tallene i nedenstående skema baserer sig på perioden 20. august 2010 til 31. 
december 2010. 
 

TV 2/FYNs geografiske dækning af Fyn – 20. august – 31. december 2010 
Indslagene er fra 19.30 og 22.20-udsendelesrne 

    Procent  Indslag Indslag pr. 1000 

Kommune Indbyggere* af Fyn 20.8-31.12.2010 indbyggere 

Assens 42.054 8,67 46 1,09 

Faaborg-Midtfyn 52.085 10,74 79 1,52 

Kerteminde 23.770 4,90 54 2,27 

Langeland 13.510 2,79 30 2,22 

Middelfart 37.661 7,77 49 1,30 

Nordfyn 29.638 6,11 50 1,69 

Nyborg 31.690 6,54 82 2,59 

Odense 188.777 38,93 543 2,88 

Svendborg 58.998 12,17 108 1,83 

Ærø 6.679 1,38 11 1,65 

I alt 484.862 100,00 1052 2,17 

* Kilde: Befolkningstal januar 2010 ifølge Danmarks Statistik 
 

 
 
 
 
HER HAR VI VÆRET  

 
 

Nu kan du 
følge med i 
hvordan TV 
2/FYN dækker 
de forskellige 
egne på Fyn.  

 
 
 

http://www.tv2fyn.dk/article/286603
http://www.tv2fyn.dk/article/286603
http://www.tv2fyn.dk/article/286603
http://www.tv2fyn.dk/article/286603
http://www.tv2fyn.dk/article/286603
http://www.tv2fyn.dk/article/286603
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www.tv2fyn.dk 

TV 2/FYNs hjemmeside fik fra 2009 til 2010 
stigende besøgstal. Antallet af besøg steg med 
41,33 %, mens antallet af unikke besøg steg 
med 34,29 %.  
 
Især i forbindelse med snevejret i vinteren 
2009 og i november/december 2010 fik 
www.tv2fyn.dk mange ekstra besøg.  
 
I løbet af 2010 har TV 2/FYN lavet forskellige 
redaktionelle satsninger på hjemmesiden. Der 
blev afsat journalistiske resurser til en særlig 
web-dækning af motionsløbene Eventyrløbet 
og H.C.A. Maraton. Ved disse begivenheder 

optog de udsendte fotografer og journalister løbende små videoklip. Klippene blev næsten 
øjeblikkeligt lagt ud på hjemmesiden sammen med artikler om motionsløbene. I begge 
tilfælde har hjemmesiden haft ekstra mange besøgende, som ønskede at se sig selv eller 
bekendte i videoklip på tv2fyn.dk  
 
Ved Odense Havnekulturfestival i maj 
2010 blev der oprettet en særlig redak-
tion, som med udgangspunkt i en 
stand ved festivalen dækkede til 
hjemmesiden med videoklip og artik-
ler. På en særlig sektion på tv2fyn.dk 
kunne gæsterne til festivalen og alle 
andre løbende følge den store kulturel-
le begivenhed. I alt blev der produce-
ret omkring 50 videoklip og 15-20 ar-
tikler i løbet af weekenden. Samtidig 
fungerede TV 2/FYNs telt på Havne-
kulturfestivalen som informationsstand, hvor vi fortalte om TV 2/FYN.  Efterfølgende steg 
besøgstallene til tv2fyn.dk. 
 
Den daglige journalistiske dækning af nyhederne på Fyn fortsatte i 2010. Dagen igennem 
bliver der lagt 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. Det be-
stræbes at give artiklerne perspektiv ved at linke til eller vedhæfte dokumentation, rappor-
ter og yderligere videoklip, så hjemmesiden ofte giver merværdi i forhold til de indslag der 
er blevet vist i tv.  
 
I 2010 blev der eksperimenteret med en såkaldt mojo-journalist (mobil-journalist), som har 
kørt rundt på Fyn og via internettet løbende sendt aktuelle klip til tv2fyn.dk. Dermed har 
videoklip om dagens vigtigste begivenheder lynhurtigt været ude på hjemmesiden. Forsø-
gene med at få video hurtigt ud på hjemmesiden vil fortsætte i 2011 under andre former. 
 
De fleste tv-serier og temaer får sine egne sider på www.tv2fyn.dk. Serien På sporet af 
historien fik en særlig grundig dækning med ekstra videomateriale og et minileksikon over 
kendte afdøde fynboer.  

http://www.tv2fyn.dk/
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Hjemmesiden giver fortsat mulighed for interaktion med seerne, og der henvises i stigende 
omfang fra TV 2/FYNs tv-udsendelser til muligheden for at fordybe sig på www.tv2fyn.dk 
eller gå i debat. Antallet af debatindlæg har været en anelse stigende i 2010, og TV 2/FYN 
modtager fortsat mange tip og kommentarer fra seerne via www.tv2fyn.dk.  
 
Brugerne har også mulighed for at skrive deres egne artikler og vedhæfte fotos. TV 2/FYN 
har modtaget i nærheden af 100 brugerartikler i 2010, og flere af indlæggene er efterføl-
gende blevet fulgt op af redaktionen og er blevet til tv-indslag.  
 
På alle hverdage udsendes et gratis nyhedsbrev med nyheder og omtale af aftenens tv-
program. Indholdet på www.tv2fyn.dk er desuden tilgængelig på en række andre platforme 
og hjemmesider. Artiklerne fra www.tv2fyn.dk  kan også ses på mobiltelefoner og udsen-
delserne klokken 19.30, 22.20 og TV 2/FYN+ kan desuden downloades som podcast til 
mobile afspillere. Alle artikler kan eksporteres til facebook og twitter, og det er muligt at 
følge www.tv2fyn.dk  på twitter.  
 
I 2010 omlægges TV 2/FYNs hjemmeside til et mere tidssvarende design. Derudover vil vi 
øge brugerinvolveringen og lave en ny mobilside med mulighed for at følge fynske nyhe-
der gennem artikler og video. 
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Besøgstallene steg i 2010 i forhold til året før. Målt i forhold til besøgende blev 
www.tv2fyn.dk  besøgt af 41 procent flere brugere i 2010, og i forhold til antallet af absolut 
unikke brugere var fremgangen på 34 procent.  
 
Antal besøg på www.tv2fyn.dk  
 

Måned 2009 2010 

Januar 126.442 186.728 

Februar 110.245  190.937 

Marts 133.840  204.814 

April 120.150  191.505 

Maj 137.249  203.488 

Juni 146.823 208.610 

Juli 128.926 189.355 

August 141.213 228.052 

September 143.234 210.758 

Oktober 165.041 225.412 

November 232.004 241.690 

December 186.697 222.910 

 
 
 
Antal unikke besøg på www.tv2fyn.dk  
 

Måned 2009 2010 

Januar   64.792   91.508 

Februar   58.483   92.398 

Marts   69.151   98.278 

April   61.359   94.652 

Maj   71.515   99.491 

Juni   74.502 103.544 

Juli   63.402   92.500 

August   71.217 110.288 

September   74.360 101.851 

Oktober   83.968 112.006 

November 111.899 118.578 

December   86.062 104.341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


INDHOLD 

22 

www.tv2regionerne.dk 

Det fællesregionale site www.tv2regionerne.dk overgik pr. 1. november 2010 til udeluk-
kende at være et arkiv-site for ældre udsendelser. De enkelte TV 2-regioner hoster nu selv 
deres video, og udsendelser efter 1. november 2010 bliver kun vist på de enkelte regio-
nernes hjemmesider. TV 2/FYNs udsendelser er på grund af pladsmangel på serveren for 
www.tv2regionerne.dk dog kun tilgængelige frem til 31. oktober 2009, men alle udsendel-
ser tilbage til 2006 kan ses på www.tv2fyn.dk.  
 
Antal besøg på www.tv2regionerne.dk  

Måned 2009 2010 

Januar 197.433 219.363 

Februar 181.963 208.145 

Marts 241.230 199.505 

April 184.033 175.144 

Maj 185.593 195.199 

Juni 193.205 186.482 

Juli 186.399 157.625 

August 193.313 185.629 

September 201.369 179.718 

Oktober 198.160 161.064 

November 224.194   73.058 

December 173.430   54.256 

 
Antal unikke besøg på www.tv2regionerne.dk  

Måned 2009 2010 

Januar 111.388 122.084 

Februar 105.560 119.638 

Marts 147.465 113.604 

April 109.535 100.157 

Maj 107.672 113.556 

Juni 111.201 107.817 

Juli 106.668   88.858 

August 109.860 107.206 

September 116.886 106.868 

Oktober 113.436   97.429 

November 126.955   47.672 

December    96.248   37.499 

 
Som nævnt under afsnit 2 driver TV 2/FYN i samarbejde med Fynske Medier internetpor-
talen www.fyn.dk, og dette sker adskilt fra TV 2/FYNs egen hjemmeside www.tv2fyn.dk . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.fyn.dk/
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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, sendetider, programoversigt, program-
omtale samt information om den nye, digitale kanal, TV 2/FYN+. 

Samarbejde 

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 ud-
mærket samarbejde mellem de to 
regionale tv-stationer hen over Lille-
bælt. Et særligt samarbejde var i 
2010 serien ”Den Store Dyst”, hvor 
et hold af seere fra hver sin region 
dystede om at få den bedste place-
ring i Lillebælt Halvmaraton. 
 
I ti afsnit fulgte serien holdenes træ-
ning fra august 2009 frem mod den 

store konkurrence og kulmination på løbsdagen i maj 2010. TV SYD og TV 2/FYN havde 
hver en tilrettelægger på projektet, som forløb yderst tilfredsstillende. 
 
Indtil udgangen af 2010 indgik TV SYD og TV 2/FYN i et samarbejde kaldet Alt om Syd-
danmark med de syddanske mediehuse Syddanske Medier (Jyske Vestkysten), Vejle 
Amts Folkeblad og Fynske Medier (Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis).  
 
Alt Om Syddanmark, AOS, var støttet økonomisk af Region Syddanmark og havde til for-
mål at udvide borgernes kendskab til fritids- og kulturaktiviteter i hele regionen. AOS-
samarbejdet havde som meget konkrete produkter en omfattende internetportal aos.dk, 
ugentlige indstik i aviserne med foromtale af begivenheder samt ugentlige indslag af 
samme karakter på TV SYD og TV 2/FYN hver torsdag.  
 
Imidlertid afhang samarbejdet af støtten fra Region Syddanmark, som ikke ønskede at 
fortsætte projektet i 2011, hvorfor det ophørte ved årsskiftet. 
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4. JORDBASERET DIGITALT TV 

 
TV 2/FYN har siden februar 2007 udsendt programmerne i bredformatet 16:9. 
 
TV 2/FYN har fra samme tidspunkt udarbejdet programomtaler til anvendelse i den elek-
troniske programguide, der udsendes i et samarbejde med TV 2/DANMARK. 
 
TV 2/FYN finder fortsat, at det ikke ligger inden for en regional tv-stations kapacitet og 
økonomi at initiere udvikling af nye digitale tjenester. Men i 2010 kom det store gennem-
brud for såkaldte applikationer til smartphones, og TV 2/FYN tog initiativ til et fælles udvik-
lingsprojekt med flere af de øvrige TV 2-regioner om at udvikle sådanne apps. Derfor for-
ventes det, at TV 2/FYN i begyndelsen af 2011 kan tilbyde en applikation med nyheder 
inklusive video til såvel iPhones som android-telefoner. 
  
Tegnsprogstolkning blev sat i gang af alle de regionale TV 2-virksomheder den 1. oktober 
2010, og dette behandles yderligere under pkt. 7. 
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5. 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. 
 
Alt i alt er der grund til at overveje forpligtigelsen, og de regionale TV 2-virksomheder har 
derfor i februar 2011 henvendt sig til ministeriet herom. 

http://www.tv2fyn.dk/
http://www.tv2regionerne.dk/
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6. DIALOG MED BEFOLKNINGEN 

Repræsentantskabet 

TV 2/FYNs repræsentantskab består af 41 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 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 sær-
deles væsentlig og til gavnlig inspiration for programvirksomheden. 
Ved møderne orienteres der i øvrigt om en række forhold vedrørende driften af TV 2/FYN. 
 

Rundvisninger 

For at forøge seernes kendskab til 
TV 2/FYN har der gennem årene 
været afholdt en del rundvisninger. 
I 2010 blev der gennemført 47 
rundvisninger. Ud over selve rund-
visningen er der hver gang mulig-
hed for at stille spørgsmål og 
komme med kommentarer til hu-
sets virksomhed. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Åbent Hus 

TV 2/FYN har tradition for at arrangere åbent hus 
hvert andet år, hvilket igen skete i 2010 lørdag den 
4. september. Cirka 500 gæster tog imod invitatio-
nen til en rundvisning på tv-stationen, fik demon-
strationer af studieproduktion og teknisk udstyr 
samt en snak med såvel medarbejdere som besty-
relsen. 
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Internettet 

I afsnittet herom beskrives de omfattende muligheder for dialog og debat, som stilles til 
seernes/brugernes rådighed på TV 2/FYNs hjemmeside www.tv2fyn.dk således: 
Både på nyhedsartikler, videoklip og ved omtale af serier og temaer kan brugerne af 
hjemmesiden 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 bru-
gerne at skrive deres egne artikler, som bliver offentliggjort i den særlige sektion ”Dine ar-
tikler”. Desuden er det også muligt at indsende sine egne videoklip til hjemmesiden. 
 

Informationsstand  

I forbindelse med internetdækningen af Odense Havnekulturfestival, var der som nævnt i 
afsnittet www.tv2fyn.dk  oprettet en stand, hvor de besøgende kunne få information om TV 
2/FYN. 

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 2010 har TV 2/FYN to gange været indklaget for Pressenævnet. I begge tilfælde fandt 
Pressenævnet, at der ikke var sket overtrædelse af de presseetiske regler. 

http://www.tv2fyn.dk/
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7. HANDICAPPEDE 

 
I 2010 blev det i kraft af en ekstraordinær tildeling af et beløb fra ikke-forbrugte licensmid-
ler muligt at udvikle og igangsætte tale-til-tekst af 19.30-udsendelsen mandag til fredag. 
 
Systemet havde premiere den 1. oktober 2010 og fungerer således, at en såkaldt respea-
ker simultant gentager ordene fra studievært og i indslagene. En computer oversætter re-
speakerens 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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8. KONTRAKTENS OVERHOLDELSE 

 
TV 2/FYN har med den foreliggende public service-redegørelse beskrevet og dokumente-
ret, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i 2010. 
 
Radio- og tv-nævnet har i sin udtalelse om public service-redegørelserne for 2007 udtrykt 
forventning om i kommende redegørelser at få omtalt, hvorledes ressourceforbruget har 
fordelt sig for eksempel på henholdsvis nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og in-
ternet. 
 
De forskellige programelementer er imidlertid produktionsmæssigt stærkt flettet ind i hin-
anden. Både nyheds- og featureindslag har som en integreret bestanddel et afledt indhold 
på internettet. Featureindslag resulterer ofte i kortere ekstrakter 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 den ønskede opdeling. 
 

 
 

TV 2/FYNs bestyrelse har på sit møde den 26. april 2011 behandlet og godkendt den fore-
liggende public service-redegørelse for 2010. 
     


