
DIALOGFORUMMØDE tirsdag d.10.06.2014 Referat 

 

Afbud: René Bondo, Kim Barren, Helle Ann Lauvring, Andreas Bruun, Anette 
Toft. 

 
FOKUSPUNKTER/Morten Rønnelund 

European Song Contest: Det mest sete nogensinde, og også det mest roste. 
DR's budget holdt. Overskridelser i forhold til Refshaleøen hænger Københavns 

Kommune på. 
OK, lockoutvarsel: Der er indgået 2 aftaler, som skal stemmes hjem. 

Aftalerne forventes at have afsmittende virkning på øvrige områderog at blive 
stemt hjem. 

 
Personale: 2 medarbejdere (Steen Heinsen og Per Voght) stopper til efteråret 

for at gå på pension. 
Christian Stokholm er udlånt til DR resten af året. 

 

Medieaftalen: 
forhandlingerne er endnu ikke afsluttede. Erhvervslicensen afskaffes, det 

medfører besparelser af samme størrelse (75-80 mill. kr). 
 

Påstande: 
DR er en mediemaskine 

DR tager seere fra de kommercielle kanaler 
DR har fået flere penge. 

Alle påstande kan gendrives. 
 

Kommentarer: 
DR har næsten monopol, gør det godt. KLF efterlyser mere dansk drama, mere 

tv fra vore nabolande, ikke kun USA og GB. 
 

DR skal være et korrektiv i markedet, dvs være med og rette til. 

Der efterlystes mere musik i tv, mere erhvervsstof. 
Hvorfor er der intet om computerspil? 

Ros til TV avisen og nyhedsprogrammer. 
 

Morgenfladen 
Godt med 2 værter, mere afvekslende og bedre flow. 

Delte meninger om værterne. 
Mindre snik-snak om trafik. 

De kommende ændringer i trafikken i Odense må gerne få en plads 
 

IDEUDVIKLING Åbent Hus. 
Det må gerne være med en kobling til noget, der foregår alligevel. 

 
Ideer: 

Indlæg 

Møde værter 
Lav selv radio 



Lade 2 personer fortælle den samme historie 

Bag kulisserne i fx trafikradioen, vejrudsigten 

Knytte an til HCA festival eller julemarked 
Tidspunkt: 

morgen  
eftermiddag 

en lørdag 
en hverdag i efterårsferien 

flere hverdagseftermiddage. 
 

Gode ideer må gerne meldes ind. 
 

EVENTUELT 
Ulla Hollænder refererede fra fællesmødet i maj om et indlæg om moderne 

regionalradio om 10 år. 
Regionalradio har fire ben: 

Journalistik, teknik, musik og form. 

Alle fire ben skal i spil 
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