
Dialogforum 29.05.2013 
 

Deltagere: Susanne Møller Johansen, Svenning Ravn, Jan Wihlborg, Erling Malmqvist, Mona Svan, Court 

Østerberg, Jesper Nielsen, Anni Welander, Solvejg Schou Lund, Jane Berenthz, Katrine Asp-Poulsen, Asli 

Sørup (referent). 

 

Afbud: Peter Møller, Susanne Bredkjær Andersen, Marianne Carstensen. 

 

Dagsorden: 

1. DR’s overordnede mål med kommunalvalgsdækningen 

2. Kommunalvalget i din radio 

3. Sidste nyt om DR Dagen mm 

4. Siden sidst på P4 

5. Ris og ros-runden 
 

Ad 1 og 2. 

Tidligere har kommunalvalg været en ting, som især regionalerne havde til opgave at løfte. Denne gang går 

DR mere samlet ind i dækningen og vil markere sig med nogle fælles journalistiske satsninger. Målet er som 

altid at dække valget objektivt og upartisk og at hjælpe borgerne med at træffe et oplyst valg. 

 

P4 København har netop afholdt et seminar med kommunalvalget som tema og ligenu bliver der indsamlet 

ideer. Redaktionsleder Bente Lund og reporter Camilla Rozenfeld deltog i mødet for at orientere om det 

indledende arbejde på P4 København med det kommende kommunalvalg. 

  

Kort fortalt er hovedtrækkene: I ugerne op til valget vil vi om morgenen have fokus på at komme ud i 

regionen. Om eftermiddagen sætter vi valgets store temaer til debat og så sørger vi for at samle alle de 

mange indslag og oplysninger i spændende tilbud på nettet.  

 

Dialogforum kom med mange gode input til valgdækningen, og medlemmerne blev opfordret til fortsat at 

henvende sig med ideer. Henover sommeren bliver trådene samlet og der bliver lagt mere konkrete planer. 

 

 

Ad 3. 

Formænd og næstformænd har lige været inviteret til møde i DR byen med orientering til nye formænd og 

næstformænd mm. Her blev der blandt andet lagt vægt på, at DR gerne vil høre om hele DR fra 

Dialogforaene og ikke kun de regionale kanaler. Derudover var der input til ”Det gode møde”. 

Der blev udpeget to medlemmer til at deltage i planlægningen i DR Dagen. Den ene af de to 

blev Erling Malmqvist fra vores Dialogforum. 

 

Der har efterfølgende været møde i planlægningsgruppen vedr. DR dagen. Der blev givet input til, hvad de 

gerne ville opnå med dagen, og der blev lagt op til en omstrukturering af dagen, således at der ikke længere 

skal bruges så meget tid på fortæring.  



Et af emnerne på dagen bliver musikvalget på P4. 

Starttidspunktet bliver kl. 10 for at give mere tid til den indledende diskussion med 

generaldirektøren og formanden for bestyrelsen. 

DR dagen bliver d. 30. november. Mona Svan opfordrede til, at man prioriterer at komme til 

DR dagen. Der er god mulighed for at gå i dybden med interesseområder og DR lægger åbent forskellige 

strategiske overvejelser frem. Det er også spændende at høre om, hvordan de andre Dialogfora arbejder. 

 

Ad 4. 

DR: En af de store ting, der bliver talt om lige nu er Melodi Grand Prix. Det er en opgave, vi glæder os til at 

løfte. 

 

Virkelighedens velfærd bragede godt igennem, fordi vi havde slået kræfterne sammen på tværs af hele DR. 

DR vil gerne arbejde mere sammen på tværs af de forskellige afdelinger og medier. Efter sommerferien 

bliver der sat fokus på klima på tværs af DR.  

 

Der kommer en opfølgning på dokumentaren ”Pigen der ikke ville dø”. Opfølgeren hedder ”Pigen der gerne 

vil dø”, og den kommer sikkert også til at sætte dagsorden. 

 

P4 Kbh: 

I mandags satte vi dagsorden med en historie om to danske stile, som var skrevet af to praktikanter på P4 

København. De blev vurderet med meget forskellige karakterer fra 20 forskellige dansklærere. Nyheden 

blevet taget op af mange forskellige medier, og historien gik som noget helt nyt også viralt og blev delt 

mange gange på Twitter og Facebook. Derudover kom der en masse god debat ud af det f.eks. om, hvorvidt 

det er den rette måde at bedømme elevers formåen. 

 

Havnetunnellen: Tilbage i marts kiggede vi de trafikberegninger, der ligger til grund for de politiske 

argumenter i sagen om havnetunnellen. Det vil vi fortsat have fokus på. 

 

Et andet fokus var på brandene i Albertslund. Vi sendte en hel eftermiddag fra Albertslund. Når der sker 

noget i regionen, vil vi gerne være på pletten og sende direkte derfra. Vi vil være der med det samme og 

hellere engang for meget end en engang for lidt, men selvfølgelig hele tiden med kritisk fokus. 

 

Ellers er det kommunalvalget, der fylder i vores bevidsthed ligenu og forproduktion af sommerprogrammer. 

 

Vi har fået ny P4 redaktør. Jørgen Bøgen, som har været redaktør gennem en årrække har ønsket at vende 

tilbage til programproduktion, og i stedet får vi Lars Daneskov som redaktør. Han har mange års 

radioerfaring, og vi glæder os. 

 

Ad 5. 

P4 aften: 

- P4 aften. Det er godt, at der er kommet live radio, men værterne er af svingende kvalitet. 

 

DR 2: 



- Glæder sig til at lære DR2 at kende bedre. 

- Det nye DR2 er rigtig godt. God kombination af det gamle DR2 og Update. Der er gode værter. 

- Ane Cordsen er rigtig god og det samme er hendes program Vogternes råd. 

- DR2 er rigtig godt. 

- DR2 er blevet supergodt! 

 

Den nye aftenflade på DR1. 

- DR 1 aften: Den nye form er stadig fed! Fedt at TV-avisen er flyttet.  

- Den nye aftenflade på DR1 er god. 

 

Eksperter: 

- Generel snak om at faste ekspert-kommentatorer kan blive ’slidte’  

 

Værter: 

- Peter Gulløv og Britt Berglund er rigtig gode. 

- Ros til Britt og Peter for at følge op på indslaget om Emil fra Lønnebergs 50-års jubilæum. ”Det var 

herligt at få lov at høre den skønne unge sige ’kraftedeme’ i radioen”. 

- Ulrik og Charlotte er supergode. Min uge er bedre, når de er på. 

- Maria Hollænder er et friskt pust. Hun måtte gerne overtage posten for dem om formiddagen. 

 

Vejret: 

- Vejrværten bør stå i venstre side, så de ikke står foran Bornholm. 

- En af værterne taler meget utydeligt og meget hurtigt. 

 

Nyhederne/TV-avisen/Radioavisen: 

- Der er stadig for meget mikrofonholderi i TV-avisen. Det gælder også for rutinerede journalister 

(især når det er de unge kvindelige ministrere, der skal interviewes). 

- Det er godt, hvis P4 forsøger at holde positivt fokus. I påvirker mange, så derfor er det vigtigt at 

holde positive fokus. 

- Vi mangler de positive, glade nyheder. Der mangler også, at der spinnes videre på de positive 

nyheder. 

- Der er for meget kampagne-journalistik. Det bliver en sneboldseffekt, når en nyhed ruller igennem 

hele DR, og det kan miste noget lødighed undervejs. F.eks. med Danmark på Piller 

- Radioavisen kl. 6 virker som om, de læser op af dagens aviser. 

 

Trafikken: 

- Trafikmeldingerne er gode. 

- Trafikken: Overvej, om I kun skal nævne de ting, der er gældende. Altså ikke ”Der er ingen 

problemer i den kollektive trafik” 

 

Facebook: 

- Facebook er en åbenbaring. Det er gode input, der kommer hele tiden fra P4 København med hvad 

der kommer senere og andre små nyhedsopdateringer. 



 

Spot: 

- Der er for mange spot i løbet af dagen. 

- Der kører et spot for et kommende program om Læsø og kvinder, som er for generaliserende. 

 

Playlisten: 

- Kan playlisten ikke udvides med nogle flere numre? 

 

Diverse: 

- Generelt i DR er der for meget fokus på ting, der foregår i København. Det har også betydning, 

hvilke værter man vælger. Alt uden for Valby bakke opfattes som udkantsdanmark 

- Kirkelige programmer har fået en god placering og et godt leje. 

- Det er godt med den nye etik-chef. 

 

 

Næste møde: Der bliver sendt en doodle med mulige datoer. 

 


