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Referat fra Dialogmødet i Kolding 
 
 

 
Mødet afholdt den: 22. maj 2013 
 
Mødet afholdes hos: Bramdrupdam Hallerne 
 
Deltagere: medlemmer fra dialogforum P4 Trekanten. Fyn, Esbjerg og Syd 
 
 
Referent: Jytte Rabæk Schmidt 
 
 
 
1) Vi startede kl. 17.30 med middag og herefter bød  Lars Agerskov velkommen (medlem dialogforum 

Esbjerg) 
 
2) Henrik Wacher, som er ansvarlig for de daglige spillelister på P4 holdte et spændende indlæg. Han 

fortalte  følgende: 
 
Thor Arnbjørn er ansvarlig for musik strategien. 
 
Man bruger et musikstyringssystem som i dag bruges på rigtig mange kanaler. 
 
42 procent af alle lyttere er på P4 
 
Målgruppen for P4 er mellem 40 år til 60 år 
 
Der er mange friheder i systemet og f.eks. bruger ”Madsen” ikke musikstyringssystem, ligesom der også kan 
ske til og fravalg fra systemet hen over dagen. 
 
P4s musikredaktion består kun af 1,5 person. 
 
Hver 14. dag holdes musikmøde, hvor man lytter til den musik der præsenteres. Madsen og Henrik Wacker 
er faste deltagere. Alle kan komme ind og præsentere sin musik. 
 
Spørgsmål/svar 
 
Hvordan mixes musikken? Musikken mixes  ud fra følgende:  efter år 2000 ”50-50” halvdelen fra før 2000 
og halvdelen nyt og noget af den nye halvdel er hel nyt. 
 
Er der kvote for hvor meget dansk der skal spilles? Der er rigtig meget godt dansk musik man tilstræbes ca. 
40 procent af musikken er dansk.  
 
Hvis der kom regionale nyheder på p5 ville der så være lyttere der flytter over? 
 
 
3)  P4 cheferne gav herefter en status. 
 
P4 Syd/Esbjerg 
Vi beskæftiger os med breaking news  også uden for området. 
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Beredskabsplanerne er lavet sådan, at der løbende medtages de vigtige informationer. Der blev ændret i 
beredskabsplanerne efter terror i Norge. 
 
Der er igangsat aktiviteter med andre partnere f.eks. P4 legene med DGI -  P4ma cup. Aktiviteter med 
Aabenraa kommune omkring sproget. 
 
I juni laves et projekt i alle distrikter om vikingerne – ”P4 går bersærk” 
 
Et projekt i samarbejde med JV 
Tønder festival og musik i Esbjerg . 
 
Vi har brugt tid på idé seminar. 
 
Der kommer ny leder på P4 syd pr. 1. August. 
 
P4 Trekanten 
Louise Petterson ny chef for P4 trekanten Vi gør en del sammen og arbejder meget med partnerskaber. 
 
Sender direkte fra Jelling festivalen 
Det er vigtigt, at vi har fokus på egen idéudviklingen -  vores mantra er, at vi vil eje vores område. 
Vi har stor fokus på kommunalvalget og direkte debatter. 
 
P4 Fyn 
Peter Mesner fra P4 Fyn fortalte: 
Vi har åbnet vores redaktion, og holdt arrangement med f.eks. Peter Ingeman mv. Ligeledes har vi kørt 
møder om de fynske fyrtårne. F.eks. Direktøren for Odense zoo. 
Vi har etableret en gratis medlemsklub så vi kan komme i kontakt med lytterne- 
 
Den 29. August har vi fokus på det historiske også i et partnerskab. 
 
Vi har også stor fokus på kommunalvalget i samarbejde med  TV Fyn. 
 
I september sætter vi fokus på den store omstilling i den globale økonomi. Hvordan finder vi de gode 
eksempler. Det kommer til at køre på alle kanaler. 
Gode ideer er velkomne 
 
Gidsel sagen (et af de frigivne gidsler kom fra Ærø) har vi valgt at være hel tavs om, da vi havde en strategi 
om, at det kunne skade gidslerne. Da de blev frigivet kom vi derfor med en begrundelse herfor.  
 
Alle stationer skal have ny tekst redigeringssystem så derfor kan der opstå fej i indkøringsperioden. 
 
Vi har fokus på at få mere smil ind på P4. 
 
4) Fremtidig struktur og organisation på fælles årsmøde. 
 
Forskellige forslag blev drøftet og det blev besluttet: 
at det går på skift med mellem regionerne At det er formændene der står for der 
 
Trekanten står for arrangementet næste år i Kolding 
 
Næste møde er den 30. november i DR Byen 
 
Tak for et godt møde 
 


