
 

 

Referat fra møde i Dialogforum onsdag d. 24. februar 2015 kl. 17.00. 

 

 

Dialogforaets deltagende medlemmer: Lars Agerskov, Torben Schrøder, Jan Jørgensen, Niels 

Kristian Hindsig, Ib Dam Schultz, Lissy Hove Sørensen, Hardy Nordborg og undertegnede. 

 

DR.s repræsentant: Inga Juul Vind. 

 

 

Mødet blev afviklet ad libitum. 

 

Inga indledte mødet med præsentation af DR Syds fotoprojekt. Med hjælp fra en fotograf, som 

mødte 100 tilfældige mennesker på gaden, ønskede man at fortælle deres lille historie. 15 af dem 

har gennem den seneste tid fortalt deres historie på kanalen.  

Meningen med projektet har været, at lade ukendte mennesker fortælle lidt om deres hverdag, som 

også er en lille del af Danmarks historie. 

 

I forbindelse med genåbningen af Esbjerg lufthavn d. 2. marts 2015 vil DR Syd være med i tiden 

mellem kl. 06 og 10. Her vil fotoprojektet også blive vist frem på fotostater. 

 

I perioden fra 2. kvartal 2013 til 2 kvartal 2014 viste undersøgelserne positive tendenser. DR P4 

Syd ligger stabilt  mht. til lytterantallet. Der er især kommet mange nye lyttere til i aldersgruppen 

40 – 59 og undersøgelserne viste, at de kan fastholdes. 

 

I samme periode er lytterandelen steget fra 45 % til 56 %. Andelen defineres som ”dem, der lytter i 

længere tid”. 

 

11 – 19 % lytter aldrig til et DR produkt. Man er dog lidt usikker på, om dette tal er korrekt, for 

undersøgelser har også vist, at lytterne ikke har vidst, at de rent faktisk brugte et DR produkt. 

 

Top 4 for radiokanaler er P4, P3, Skala og Globus Guld. Her er P4 dog langt den største. 

 

Overflytningen af Giro 413 søndage mellem kl. 12.15 og 14.00 fra P4 til P5 var imødeset med 

spænding. I 2014 ugerne 1 – 43 lyttede 705.000 til programmet, mens det blev sendt på begge 

kanaler. Umiddelbart efter faldt antallet af lyttere, men kun kortvarigt, idet den seneste måling for 

ugerne 44 – 03  har vist ganske positive tendenser med en stigning i lyttertallet på begge kanaler. 

 

Der udspandt sig herefter en debat i foraet om løst og fast.  



Der var håndfast kritik af morgenfladen, som et medlem fra sit bagland hørte, at man fandt uden 

kvalitativ substans. Der savnedes seriøsitet i indholdet. 

 

Der var kritik af tidligere sendte spots, som man fandt forherligede kanalen. Der blev dog også 

nævnt ros for en spot, som blev afviklet i sensommeren 2014.  

 

Der var et ønske om regionale nyheder på P5. 

 

Der var kritik af, at hastigheden hos enkelte værter opfattedes som speedsnak, hvor man havde 

bemærket sig, at gæster afbrydes/bides af, hvis de var for længe om at svare. 

 

Et medlem udtrykte glæde over visse programmer med kanalomlægningen var overflyttet til P5. 

 

Der blev talt om mulighederne for udnyttelse af DR.s app. Der var dog enkelte tekniske 

forbedringer, som kunne ønskes. 

 

Der var kritik af underlægningslyden i forbindelse med afvikling af de regionale nyheder. (Går man 

ind på DR P4 Syd facebook kan man deltage i en undersøgelse af fænomenet under overskriften 

”Kan du høre, hvad de siger i tv.et og radioen (hørt på P4 250215 ca. kl. 16.25), ref.). 

 

Folketingsvalget vil kræve mange ressourcer! Dr Syd vil præsentere de lokale kandidater, ligesom 

man vil søge kontakt med de partiformænd, som kommer på besøg i forbindelse med valgkampen. 

 

Der er planlagt samarbejde mellem TV Syd og DR Trekanten. Man vil besøge virksomheder overalt 

i regionen og basere udsendelser fra disse i tidsrummet 06 – 10. Det er så meningen, at TV Syd 

følger op med TV-udgaven om aftenen. 

 

Efter valgdagen sender de tre samarbejdspartnere med valgets resultater fra regionen. 

 

Datoerne for Fællesmødet i Dialogforaene fra Fyn og Trekanten er ikke fastlagt endnu. Det samme 

gælder det ordinære møde i Dialogforum Esbjerg i sensommeren 2015.02.25 

 

 

Jens-Peter E. Knudsen, ref. 

 

 

 

 

 


