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Transformationen fra analog til digital går via indhold, platforme
og relevans, der tilsammenmunder ud i det, der kaldes
’engagement’. Nyhedsforbrugerens mange brugsmønstre går på
tværs af forskellige indholdstyper, der tilvejebringes via et væld af
distributionsformer, der kan indeholde tekst, billeder, lyd og video.

Det handler om at være relevant og til stede – uanset i hvilken
kontekst indholdet forventes tilgængeligt.

09.30 - 10.00 KAFFE OG REGISTERING

10.00 - 12.25

10.00 VELKOMST

10.15 NEJ TAK TIL 'JA TAK'
Status på Danske Mediers indsats for at forhindre en 'Ja tak'-ordning.

10.30

11.15

PROGRAM
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FRA TÅRN TIL TORV
Journalisten skal ned fra tårnet og ud på torvet, hvor folk lever deres
liv. Her skal journalisten involvere modtagerne i idéudvikling,
research og debatten. På den måde bliver journalistikken både
relevant og populær for modtagerne i lokalområderne.

Skal vi lykkes med at lave journalistik, folk ikkevil leve uden,
skal vi involvere dem i journalistikken, allerede inden den
første idé er pitchet. Kom og få gode eksempler på, hvordan det
lykkes i praksis.

v/Gerd Maria May, stifter af Room Of Solutions

FRA CORONAKRISE TIL LOKALPATRIOTISK BRISE

Aldrig har der været så kort afstand fra at forestille sig noget og så
at kunne gøre noget nyt. Alle bolde er oppe i luften i en krisetid.
Corona vil påvirke vores værdier i privatforbruget. Det lokal-
patriotiske vil blive dyrket samtidigt med, at vi forholder os aktivt
til den globale udvikling.

Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker i Future Navigator vil give dig en
række spændende og provokerende billeder på, hvilke spor
corona vil sætte på adfærden de næste par år, og hvilke oplagte
muligheder det rummer for ugeaviserne.

v/Liselotte Lyngsø, stifter af Future Navigator

12.00 FREMTIDENS DIGITALE NYHEDSFORBRUGER

v/Jens Funder Berg, Adm. direktør i Visiolink

v/Nikolaj Lægaard Simonsen, politisk konsulent hos Danske Medier
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13.15 - 15.15

13.15 DE LOKALE UGEAVISER
Nyt fra de lokale ugeaviser.

v/Lars Winther, direktør hos De
Lokale Ugeaviser

14.30 KV21: HVORDAN DÆKKER VI KOMMUNALVALGET,
SÅ STEMMEPROCENTEN STIGER?

Lokale ugeaviser rimer på kommunalvalg. Kommunalvalg
rimer på dansk demokrati, som afhænger af uafhængige
medier, der dækker politiske dagsordener, så vi får en ordentlig
debat i hele befolkningen.

Men hov. Der er befolkningsgrupper medmarkant lavere
valgdeltagelse end andre. Bemærkelsesværdigt nok de samme
grupper, som lokale medier har svært ved at engagere.

Så hvordan slår vi to fluer med et smæk? Får flere læsere og
højere stemmeprocent ved kommunalvalget i 2021? Blandt
unge? Blandt etniske minoriteter? Blandt de, som stemmer
mindre end andre?

Oplæg ved valgforsker ph.d. Ulrik Kjær, professor ved Institut for
Statskundskab, SDU. Oplægget følges op af en paneldebat med Aslak
Gottlieb sommoderator

12.25 - 13.15 FROKOST

13.55 CASE: FLEGGAARD ER MERE END ØL
Fleggaard er mere end grænsehandel med øl og chokolade.

HR- og kommunikations-chef Rikke Clausen inviterer os med
indenfor og giver os et indblik i koncernens mange
forretningsområder.

Fleggaard er samtidig en stor annoncør i lokale ugeaviser og har
en klar holdning og opfattelse med præcise målinger på, hvad
medier kan og skal kunne i Fleggaards markedsføring.

v/Karsten Olsen, Direktør/COO i Fleggaard
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15.30 - 17.00

15.30 ET MEDIEMARKED RAMT AF CORONA
v/Jan Birkemose, chefredaktør medietrends.dk

18.00 - 18.45

UGEAVISERNES ÅRSPRIS 2020

16:30 PEPTALK
Overraskelse

17.15

Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester i Middelfart, indleder
pisuddelingen ved at sætte fokus på værdien af lokale ugeaviser og
deres rolle, både som formidler af det lokale og det nære, og som
demokratiets vagthund på regionalt og lokalt plan.

Herefter overtager juryformand Anders C. Østerby, og guider os
igennemmodtagelsen af 12 priser i de fire kategorier:
Nyhedsprisen, Debatprisen, Aktivistprisen og Ildsjæleprisen.

15.15 - 15.30 KAFFE
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BIOGRAFI

GERD MARIA MAY
Stifer af Room of Solutions

LISELOTTE LYNGSØ
Stifter af Future Navigator

Liselotte Lyngsø er fremtidsforsker, foredragsholder og stifter af Future
Navigator. Her har hun siden 2003 formidlet fremtidens tendenser, og hun
designer bl.a. visions-projekter for globale virksomheder.

Gerd Maria May har arbejdet inden for journalistik i de sidste 20 år. Hun har
haft positioner inden for tv, radio, web og aviser, som reporter, vært, redaktør
og udviklingschef. I de sidste ti år med fokus på medieinnovation. Hun har
primært arbejdet med digital transformation, lokal journalistik og konstruktiv
journalistik. Indtil hun startede konsulentvirksomheden Room of Solutions,
var hun redaktionel udviklingschef i Jysk Fynske Medier. Sideløbende har
Gerd undervist som journalistisk lektor på Syddansk Universitet.

Gerd fik et fellowship til det første hold på Constructive Institute, hvor hun
brugte et år på at udvikle den tilgang til udviklingen af journalistikken, hun i
dag kalder de journalistiske værdier: FINT. I dag leder Gerd store projekter
med konstruktiv medieudvikling, hun underviser i ind- og udland og er netop
færdig med at skrive den første danske lærebog om journalistens rolle i den
konstruktive og inddragende journalistik.

JENS FUNDER BERG
Adm. Direktør i Visiolink

Jens Funder Berg har siden 2007 arbejdet med digitale medier – og ikke
mindst fordybet sig i spændingsfeltet mellem ’det gamle’ og ’det nye’ og den
bro, der skal bygges for at flytte læsere og brugere, så fremtidens digitale
forbrugere har mindst den samme værdi som en traditionel avislæser.
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BIOGRAFI

ULRIK KJÆR
Professor SDU

Ulrik Kjær er ansat på SDU, hvor han forsker i kommuner med særligt fokus på
kommunalvalg. Han står bag den danske kommunalvalgsundersøgelse og er
medredaktør på bøger om de seneste tre kommunalvalg.
Ud over forskningsartikler om valgdeltagelse, borgmestre, lokale partier, køn i
kommunalpolitik, split-voting ved kommunalvalg og lokal repræsentation har
han ved de seneste fem kommunalvalg været tilknyttet DR og TV2 som fast
kommunalvalgsekspert.

LARS WINTHER
Adm. direktør DLU

RIKKE CLAUSEN
HR- og kommunikationschef i Fleggaard

Rikke Clausen har arbejdet i Fleggaard siden 2003 og tiltrådte i december
2018 som HR- og kommunikationschef.

Lars Winther har været adm. direktør for De Lokale Ugeaviser siden 2004.
DLU er den centrale salgsvirksomhed for ugeaviser i Danmark og håndterer
annoncesalg for over 200 aviser.

JAN BIRKEMOSE
Chefredaktør Medietrends.dk

Jan Birkemose er journalist, redaktør, iværksætter og analytiker med stor
erfaring i digital udvikling, digitalt indhold og dagsordensættende journalistik.
Tidligere har han været chefredaktør for Ugebrevet A4, direktør i selskabet
Avisen.dk ApS. og undersøgende journalist på Ekstra Bladet.


