
VELKOMMEN

Fortællingen om transformation af en 
lokal TV-station til digitalt medie med 

regionale pejlemærker

Masterplan 2022

Regionalt | Lokalt | Tæt på 



FREM MOD 2022 - RETNINGEN

▪ Fra lokal-TV til medieservice
▪ Digitalisering med nye muligheder
▪ Nye platforme
▪ Større geografi
▪ Styrket organisation – talent i maskinrummet
▪ Teamkultur blandt ansatte og frivillige
▪ Public access – i hele grænseregionen
▪ Vi skal køre længere på literen
▪ Fokus socialt ansvar
▪ Forretningsudvikling med mediepartnere
▪ Momentum | Mod nye horisonter | Altid på vej
▪ Agilitet – brændstoffet er DKsyds DNA + passion

Billede



NY IDENTITET - NYT NAVN - DERFOR

▪ Sendeområdet er den dansk-tyske grænseregion

▪ Styrket forankring i hele grænselandet

▪ Redaktionelt stof fra hele regionen

▪ Regionalt | Lokalt | Tæt på

▪ Navnet skal være inkluderende

▪ Public access

▪ Rekruttering proaktive frivillige



PERSONPROFIL

▪ Senior Executive – bestyrelser,
forretningsudvikling, strategi mv.

▪ Fhv. CEO, Partner,  Sales Executive mv. 

▪ Forsikringsakademiet

▪ Fhv. National President, 
Junior Chamber International Denmark

▪ Senator, Junior Chamber International



INTRODUKTION

▪ DKsyd er etableret i 2014 på baggrund af en sendetilladelse og finansiering fra Radio- og TV-nævnet under Kulturministeriet.

▪ Sendeområdet omfatter den dansk-tyske grænseregion.

▪ Hver uge sendes via Kanal Syd 2 timers nye produktioner med sendetid tirsdage og fredage kl. 22.00-23.00 – hvortil kommer 8 timers
genudsendelser i dagtimerne. Nye produktioner opslås efter udsendelse på www.dksyd.dk - herfra klikker man sig videre til vore kanaler ved
de digitale platforme YouTube og Vimeo. Fra november 2018 genudsendes programmer endvidere hver onsdag og søndag kl. 20.00-21.00 i
Sydslesvig via et samarbejde med Offener Kanal Flensburg.

▪ DKsyd er i sendetilladelsen defineret som en ikke-kommerciel TV-station, hvorfor der ikke indgår reklamespots – eller skjulte reklamer - i
stationens udsendelser. Dog er det tilladt at transmittere tematiske produktioner med oplyste programsponsorater.

▪ Stationen har hjemsted i Sønderborg, og beskæftiger aktuelt 3 ansatte, praktikanter samt 18 dedikerede proaktive frivillige – de frivillige er
ulønnede med passion for det at producere interessant TV til et bredt publikum i den dansk-tyske grænseregion.

▪ DKsyd er organiseret som en frivillig forening, og den overordnede ledelse varetages af en ulønnet bestyrelse, der er sammensat af dels
proaktive frivillige og dels repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

▪ Bestyrelsen har med bidrag fra de ansatte og proaktive frivillige udarbejdet Masterplan 2022, der er en dynamisk proces og beskriver mål og
midler for de kommende års udvikling.

http://www.dksyd.dk/
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PEJLEMÆRKER

Mission

Vi fortæller den interessante historie om den dansk-tyske 
grænseregion

Vision

Vi vil være blandt de bedst drevne og mest nyskabende lokale / 
regionale digitale* medier i Danmark

Mål

Regionalt |  Lokalt |  Tæt på

*Fremtiden indebærer, at digitale produktioner og tjenester ikke kun 
opleves på TV - men også online, hvilket gør det muligt for enhver 
at opnå virtuelle oplevelser gennem streaming, uafhængigt af tid og 
sted.

Billede



SENDETIDER

▪ Vore ordinære sendetider for nye udsendelser  er hver 
tirsdag og fredag kl. 22.00-23.00 på Kanal Syd.

▪ Fra juni 2019 forventes, at vore programmer kan ses 
parallelt på DKsyd.dk med udsendelser på flow-TV.

▪ De nye udsendelser genudsendes hver onsdag og 
søndag kl. 20.00-21.00 til Sydslesvig i et samarbejde 
med Offener Kanal Flensburg.

▪ Alle udsendelser genudsendes på Kanal Syd i løbet af 
ugen – se sendetider på hjemmesiden www.dksyd.dk. 

▪ Man kan også streame alle udsendelser via 
hjemmesiden med klik til vore egne digitale platforme 
hos YouTube og Vimeo – hvor og hvornår man vil.

Billede

http://www.dksyd.dk/


REDAKTIONEL PROFIL - KATEGORIER

▪ Aktualitetsstof – produktioner op til ca. 15 min. 
varighed, som typisk er tidskritiske ift. 
sendetidspunkt

▪ Tematisk stof – enkeltproduktioner og i serier –
varighed op til ca. 30 min, som ikke er tidskritiske 
og kan produceres til senere brug

▪ Profilstof – fortællingen om foreninger, institutioner 
og virksomheder med særlige resultater til gavn for 
samfundet – samt om de bagvedliggende 
personligheder, der udgør den primære drivkraft



REDAKTIONEL POLITIK & STRATEGI

▪ Den primære geografiske afgrænsning er den dansk-tyske grænseregion – Sønderjylland og Sydslesvig

▪ Øget fokus på produktion indenfor business, historie & kultur, natur, politik, samfund

▪ Afsæt i bl.a. megatrends som eks. digitalisering, elektrificering, fødevarer, klima, urbanisering

▪ Vekselvirkning feltoperationer og øget antal studieoptagelser

▪ Distribution med generel øget fokus på live streaming via digitale platforme

▪ Neutral, objektiv og upolitisk tilgang

▪ Kontinuerlig opdatering af produktionsudstyr

▪ Public access – rekruttering talent med almenviden



FORRETNINGSUDVIKLING - STRATEGI

▪ Generel styrkelse af DKsyds position og profil – digital platform

▪ Distribution i Sønderjylland via Sendesamvirke Syd – i Sydslesvig via Offener Kanal – i DK via ?

▪ Udvikling af samarbejdsmodel med kommuner og institutioner i den dansk-tyske grænseregion

▪ Udvikling af forretningsmodel for virksomheders og institutioners relationer til DKsyd

▪ Udvikling af strategiske alliancer med relaterede medier i DK og den dansk-tyske grænseregion

▪ Aftaler om programsponsorater for tematiske produktioner

▪ Rekruttering og udvikling af ansatte, praktikanter, proaktive frivillige i hele grænseregionen

▪ Fokus på socialt ansvar i organisationen

▪ Mulig flytning til nyt domicil

Billede



BESTYRELSEN


