
Møde i dialogforum Esbjerg mandag den 10. Marts på Esbjerg Conference 

Hotel, Stormgade 200 ( tidligere Esbjerg Højskole ) kl. 17.00. 

 

 

 

Dagsorden:  

 

1.       Velkommen til alle, velkommen til redaktionschef, Inga Juul Vind, DR Syd. 

 

2.       Nyt fra Radio Syd 

 

3.       DR-dagen – tilbageblik fra nogle af deltagerne 

 

4.       Hvordan fastholder og tiltrækker vi nye lyttere?  

          Hvad vil vi gerne kendes på. 

          Hvad er det for en kultur vi befinder os i. 

          Radio Syds forankring ønsker/forventninger. 

 

5.       Cutty Sark i Esbjerg i august 

 

6.       Eventuelt 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Referat 

 

 

 

Tilstede: Ib Dam Schultz, Torben Schrøder, Lars Agerskov, Jan Jørgensen, Torben Schrøder, 

Flemming Kruse, Lissi Hove Sørensen, Jens-Peter E. Knudsen og Inga Juul Vind. 

 

 

Pkt. 1: Formanden bød velkommen. 

Han tilkendegav, at det havde vist sig vanskeligt at få kontakt til og holde kontakt med 

medlemmerne. Han havde brugt en hel del tid bl.a. med rykkere for svar fra 

medlemmerne for til- eller framelding til mødet. 

 

 

Pkt. 2: Inga fortalte om det nye koncept på DR Syd med to studieværter på morgenfladen,  

hvor den ene står for det journalistiske, mens den anden skal give udsendelsen lidt 

mere liv.  

Det var lykkedes at sammensætte to hold, hvor værterne supplerede hinanden godt 

nemlig Anette Johnsen og Anders Bonde samt Louise Degn Hansen og Morten Mørk.  

 

Det er tanken, at der skal være en gennemgående hovedhistorie til hele morgenfladen. 

Der skal causeres over historiens emne og gåes i dybden med det, så emnet vinkles fra 



flest mulige sider og belyses bredt af hensyn til informationen til lytterne. Dette skal 

alt sammen give mere indhold i morgenfladen, hvor journalistikken og det regionale 

vægtes højt. 

 

Der vil stadig være de kendte servicemeddelelser f.eks. trafik. 

 

Torben Ølholm er gået på pension med udgangen af januar 2014. 

 

Gallups lytterundersøgelser viser, at P4.s lyttere er ”på” i 22 minutter, hvorefter de 

forlader programmet for så at vende tilbage. Man kender dog ikke den tid, lytterne er 

fraværende. 

Undersøgelser har også vist, at mange ikke ved, at de lytter til P4! 

 

Den nye radioplan skal drøftes, og Inga deltager ved møderne i København. Her vil 

f.eks. lyttertal og aldersgrupper indgå som elementer i udformningen af og 

udfordringen til P4 i fremtiden. 

 

Der skal fremover satses mere på lyttere mellem 40 og 60 år. 

 

Der udspandt sig mellem mødedeltagerne en efterfølgende debat/snak omkring to 

værter på én udsendelse, som ses anvendt på flere udsendelser. 

 

Der faldt også bemærkninger om anvendelsen af de sociale medier, hvor der var ønske 

om mere substans i disse mediers indhold. 

 

Der er for mange spots for kommende udsendelser. Inga ville tage denne kritik med til 

København. 

 

Musikken blev endnu en gang berørt. Inga nævnte, at man er på vej væk fra de meget 

skarpe tidligere afgrænsninger mellem musik og tale. Talte indslag vil kunne blive 

længere, fordi man havde bemærket det uheldige i at afbryde et godt interview for at 

spille musik.  

 

Pkt. 3: DR-dagen. 

 Der blev udtrykt tilfredshed med dagen og indholdet. Bl.a. fremhævedes Michael  

 Christiansens  og Maria Rønns oplæg, hvor betingelserne for at lave radio og TV blev  

 ganske godt beskrevet. 

 

Pkt. 4: Hvordan tiltrækker man nye lyttere mv.? 

 

 Nøgleordene var  engagement – hos både lyttere og værter 

   nysgerrighed – hvordan skabes det i udsendelsen 

   ansvarlighed – overfor emnet 

 

Der savnedes flere præsentationer af arbejdspladser i Syd- og Sønderjylland, hvilket 

også med fordel kunne rettes til og mod unge på vej ind på arbejdsmarkedet. 

 Der var også ønske om mere oplysning om dagligdagens elementer f.eks.  

 affaldssortering, sociallovgivning o.lign.  



 P4 Hjemad savner et kvalitativt løft. 

 

 Udsendelserne må generelt gerne have godt tag i den regionale forankring. 

 

 Focus på stof- og emneområder frem for focus på lyttertal og -alder. 

 

 EU-afstemningen i maj har også betydning regionalt. 

 

Pkt. 5: Tall Ship Races 2014 fra 2. til 5. august i Esbjerg blev fremhævet som et emne for P4.  

Evt. kunne P4 Syd deltage på turen fra Norge til Esbjerg som et emne til en 

udsendelse. Denne ide skal ses i lyset af, at andre interessenter allerede har modtaget 

invitation om at sejle med på turen. 

 

Pkt. 6: Der var ønske om mindre julemusik på P4 evt. en kanal helt fri for julemusik. Inga  

 oplyste, at DR havde modtaget megen kritik for, at man i 2013 netop spillede mindre  

 julemusik i december måned.  

 

 Der var tilkendegivelser om, at vejrudsigter har fået rigelig høj prioritering.  

 

 Der blev advaret om at passe på studieværters selviscenesættelser. 

 

Evt.: Kommende datoer til medlemmernes kalendere: 

Onsdag 21. maj 2014 kl. 1730. Fællesmøde i Bramdrupdam. Stedet for mødets 

afholdelse meddeles senere. Emnet er etik og DR-etik vil deltage på mødet. 

Mandag d. 8. september 2014. Dialogforum Esbjerg afholder næste møde. Tid og 

sted meddeles senere. 

Lørdag d. 8. november 2014. DR-dagen. 

Fredag d. 18. april 2014 markeres 150 året for anden slesvigske krig med en direkte  

udsendelse fra Sønderborg Slot. Desværre bliver udsendelsen kortere, end man kunne  

ønske sig pga. den sendes på en helligdag. Torben Ølholm vil være vært på  

programmet. 

 

 

 

Jens-Peter E. Knudsen, ref. 

 

 

 


