
Dialogforums Fællesmøde i Bramdrupdam onsdag den 22.Maj 2013 
  
Som tidligere år mødtes de fire Dialogfora, Trekanten – Fyn, - Syd og P4-Esbjerg til et fællesmøde i Kolding. 
Formanden fra Esbjerg bød velkommen og 
efter et let traktement hvor alle fik lejlighed til at hilse på hinanden ”på tværs” af regionerne gik vi ovenpå i 
Mødelokalet hvor Næstformand Lars Agerskov, Esbjerg tog ordet og bød velkommen til  Henrik Wacher fra 
DRs Diskotek i DR-byen. 
H.W. talte om musikken på P4 og kom rundt om Playlisterne i DR og i det hele taget musikvalget som han 
udarbejder listerne fra, samt fortalte os om hvordan de enkelte studieværter har forskellige muligheder 
hvis de vil ”afvige” den fastlagte Playliste for dagen, bl.a. skal der være en god anledning alt afhængigt af 
hvor kreativ den pågældende radiomedarbejder er samt hvor lange de journalistiske spørgsmål og samtaler 
de forskellige indslag tidsmæssigt tager, - der er rigtig mange ting der skal nå sammen og da P4 ikke er 
”musikradio” men Radio med Journalistisk indhold + musik til at binde det hele sammen kræver det meget 
dygtige medarbejdere som alle er håndplukkede til opgaverne. 
Vi var alle glade for en konstruktiv snak omkring musikken på P4 hele vejen rundt i vore 4 regioner, så stor 
tak til Henrik Wacher. 
  
Efterfølgende talte de tre  Stationschefer om netop deres station og de tiltag  som bl.a. skal løses i 
nærmeste fremtid, bl.a. er der jo Kommunalvalg, der er DGI-stævne i Esbjerg – Jelling Festival o.m.a. hver 
station sine lokale opgaver, interessant at høre hvordan Stationslederen vælger stof og indhold for at give 
lytterne de  Public-service-tilbud som DR har forpligtet sig til. 
  
Som sidste punkt gav Lars Agerskov bolden op til fremtidige Fællesmøder, - nævnte flere alternativer og det 
stod klart at alle bakkede op om fortsat at samles 4 regioner i Bramdrupdam i Maj måned da der så vil være 
mulighed for at ”trække” en kapacitet fra DR over broerne. 
Det blev derefter besluttet at i stedet for fire formænd samt fire næstformænd skulle aftale mødeindhold 
m.m. at man fremover kun har én d.v.s. fra næste år blev det Trekantens Formand Søren Eske 
der har ansvaret for hele arrangementet og så fremdeles på skift mellem regionerne hvert år.  
  
Alle drog hjem positive. 
Tak til de involverede. 
  
Torben Schrøder/Lars Agerskov  P4-Esbjerg 
 


