
Dialogforum 3.3.14 
 

Til stede: Peder Jon Andersen, Susanne Bredkjær Andersen, Jane Berenthz, Mona Svan, Peter 

Møller, Erling Malmqvist, Anni Welander, Court Østerberg, Claus Bodenhoff, Susanne Møller, 

Katrine Asp-Poulsen, Asli Sørup (referent). 

 

Afbud: Svenning Ravn, Jesper Nielsen, Jan Wihlborg. 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst i dialogforum. Velkommen til et nyt medlem 

2. Siden sidst på P4 København 

3. Ris og ros runden 

4. Ønsker til emner til kommende møder 

5. Evt. 

 
Ad. 1: 
Marianne og Solvejg er trådt ud af dialogforum. Peder Jon er trådt ind i stedet. 
Lidt om Peder Jon: I forsikringsbranchen i Skandinavien og de baltiske lande. Reserveofficer. Løber 
maraton. 2 børn. Bor i Sorgenfri.  
 
Ad. 2: 
Katrine fortalte om den nye radioplan. Ligesom der sidste år blev lavet en omlægning af DRs tv-kanaler, 
bliver der i år lavet en kanalomlægning på radiokanalerne. Se pressemeddelelsen her: 
http://www.dr.dk/DRPresse/Artikler/2014/03/03/03114536.htm 
 
Reaktioner fra dialogforum: 

- Vedr. app’en: Kommer der en kontakt-del på den også? Altså så man kan kommentere osv. via den 
app, som man lytter til programmet med. 

- Med de tre nye programmer på P4 (P4 play, Bardabing og Kaupunki) er der allerede rykket en del. 
- Lytterne skal virkelig holdes i hånden undervejs, så de ikke går deres vej i forløbet. Og de må ikke få 

en fornemmelse af, at de er blevet for gamle. 
- Det er okay, at det ikke er alle, der kan lide alle programmer. 

 
Musikmøder på p4 bliver genoplivet. Ole Jakobsen er vært. 
 
Melodi Grand Prix: Vi regner med, at vi kommer til at lave nogle udesendinger, da det er en stor 
københavner-begivenhed. Der er flere andre programmer – også på P4 – der fokuserer på selve showet og 
indholdet i det, så vi fokuserer primært på eventen og det aftryk, den giver på byen.  
 
29. marts er der VM i halvmaraton og hele indre by i København vil være spærret af. Det bliver en 
kæmpeevent, som vi også vil dække. 60 medlemmer fra vores gamle lytterløbeklub deltager, og det er vi 
rigtig stolte af. 
 
EU-valg og folkeafstemning om EU’s patentdomstol kommer vi også til at dække. Et svært emne, men en 
kerne-public service-opgave 
 
150-året for 1864. Der kommer en stor dramaserie om det, som begynder til efteråret. 150-årsdagen bliver 
markeret på P4 landsdækkende i påsken. 
 
Ad. 3: 

http://www.dr.dk/DRPresse/Artikler/2014/03/03/03114536.htm


Hjortshøjs Badabing-show: 
- Jeg kan godt lide Lars Hjortshøj, men jeg kan ikke lide ham i min radio om fredagen kl. 14-16. 

Tidspunktet er ikke det rette, for det er et tidspunkt, hvor man går til og fra, og så misser man 
halvdelen af pointerne. 

- Lars Hjortshøjs program er fedt. 
- Lars Hjortshøj er et friskt element. Satire er lige mig. 
- Lars Hjortshøj fungerer ikke om fredagen. Jeg har kun hørt ganske lidt og så skruer jeg væk. 
- Satire er ikke noget for mig. Det er plat og spild af tid. Tidspunktet er også dårligt valgt. Det 

fungerer ikke godt i radioen. 
- Jeg kan slet ikke have det. Han er ikke min kop the. 
- Lars Hjortshøjs program fungerer ikke i radioen. 

 
Kaupunki: 

- Ole og Julie fungerer godt sammen. Det er godt med Ole, som vi kender og Julie, som er et friskt 
pust. Det er en god erstatning for Fredagsbaren. I fredagsbaren var der mere ro til de forskellige 
ting, men det er også fint at gøre noget andet. 

- Kaupunki er godt. Det er fedt, at de bruger sig selv så meget og er personlige. 
 
Danmarksindsamlingen: 

- Danmarksindsamlingen: Det er tiggerradio og man får kvalme af det til sidst. Det er kun 2 promille 
af lytterne, der har doneret. 

- I Sverige findes radiohjælpen, og der er lytterne ikke involveret i modtagerne på samme måde. 
- Danmarksindsamlingen trænger voldsomt til fornyelse mens legen er god. Ideen er god, men 

måden er ikke god. 
- Danmarksindsamlingen var for aggressiv og pågående. Især de sidste par dage. 
- Danmarksindsamlingen er for meget. 
- Danmarksindsamlingen: Den har afløst alle de mange forskellige indsamlinger i løbet af året. Så vil 

jeg hellere have en ordentlig dyne EN gang, og så er der ”fred” resten af året. 
- Det virker umotiveret. Og der er også mange steder i Danmark, som kunne bruge pengene. 

 
Værter: 

- Jacob Pries er rigtig god sammen med Ulrik.  
- Ulrik og Jacob er gode! 
- Det er rigtig fint med den nye konstellation med Jacob og Ulrik. 
- Ole Jacobsen er god. Også søndag eftermiddag. 
- Ole Jacobsens rapport fra Oscar-uddelingen var fantastisk.. 
 

 
Vores regionale flader: 

- Nogle gange er det for meget med teaseren for de regionale nyheder, men det virker som om, at 
det næsten er det hele, der bliver genfortalt inden, de går i gang. 

- Jeg synes morgenradioen ml. 6 og 7 er faldet mere til rette. 
- Hastigheden på morgenprogrammet er blevet forandret til det gode. Man skal ikke tage stilling til 

så mange ting på så kort tid. 
- Jeg havde ikke tænkt over, at hastigheden af indslagene var sat ned. 
- I gør det hammergodt! 
- Da det stormede, blev det dækket supergodt i radioen. 

 
Trafikken: 

- Det fungerer godt, når der bliver spillet sammen med trafikken, hvis der kun er en vært i studiet. 



- Trafikradioen er noget af det, vi snakker mest om på arbejdet. 
- Trafikradioen har man meget ud af. 
- Trafikradioen er noget af det bedste. Jeg behøver ikke at køre, men det er rart at følge med i hvad 

der foregår derude. 
- Bruger den dagligt. 
- Trafikradioen er supergodt. 

 
Kommende satsninger: 

- Folkeskolen er en rigtig god satsning. Ændringerne kommer til at betyde rigtig meget for 
børnefamilier. Det ville være relevant at følge op i august/september, efter den er trådt i kraft. Men 
det er også godt at tage det op nu, for det er noget alle har en mening om, men ingen ved egentlig 
noget om det. 

- I forhold til patentafstemningen: Vælg evt. som vinkel: Ærlig talt, hvad rager det mig? 
- I forbindelse med radioplanen kunne det være sjovt at høre, hvor stor forskel der er på kanalerne. 

Hvordan dække de forskellige kanaler den samme historie+ Hvis man vidste det, kunne man finde 
ud af, hvor man passer ind. 

- En ide til grand prixet: Jeg vil gerne høre noget positivt om, hvad det kommer til at betyde for Kbh. 
For hotellerne, taxachaufførerne osv. Ikke kun negative historier om budgetoverskridelser 

 
Andet i DR: 

- Sproghjørnet er godt! 
- Det er godt, at musikmøderne kommer tilbage. 
- Arvingerne var KONGE! 
- De unge landmænd er supergodt. Vi kommer rundt i en del af Danmark, som vi ikke er vant til at se. 

Fedt at se noget positivt om landmænd. 
- Jeg glæder mig til 1864. 
- Det er rigtig hyggeligt at høre radio ml. kl. 5 og 6. Hans Otto er god. 
- DR dagen var god.  
- Sporten på P3: De lyde, der bliver spillet undervejs er irriterende. Det er dårligt, at sporten ligger på 

P3. 
 
Emner til Dialogforum: 
Musikprofilen. 
De nye rammekoncepter. 
Vi vil gerne have lektier for, så vi kan forberede nogle tanker til næste møde, om et emne, som er udstukket 
på forhånd. 
Lytterven-inddragelse 

- Programudvikling. 
- Ris og ros tematiseret. 
- Brug dialogforum som advisoryboard. F.eks. i forhold til at ryste posten mht. moderne 

regionalradio. 
Overvære afvikling af morgenradio. 
Blik på tværs af regionalradioer. 
 
 
DR-dagen: 
Tilgængelighed. 
Gennemgang af radioplanen for både P1, P3 og P4. Evt. i plenum med god tid til debat. 
Fungerer godt med sedler-tematisering. 
God ordstyrer fra DRs egne rækker. 



Hvad er en moderne regionalradio? 
DR for børn. 
Moderne regionalradio. 
Målgrupper og segmentering. 
Medieudviklingen. 
 
Næste dato: Der kommer en doodle om næste møde. 


