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Dialogforum den 30. november 2015 

 

Deltagere: 

 Susanne Møller Johansen  

 Erling Malmquist  

 Jane Berendthz  

 Peter Møller 

 Jan Wihlborg 

 Susanne Bredkjær 

 Mona Svan  

 Anni Welander  

 Court Østerberg 

 

Casper Dall  

Line G. Baun  

 

Afbud:  

 Peder Jon  

 Svenning Ravn  

 Peder Jon Andersen 

 Claus Bodenhoff (aflyste på dagen) 

 

Har ikke hørt fra:  

 Svenning Ravn  

 

 

 

 

Nyt fra formanden - Mona Svan 

Starter med at sige takke for sidst (DR-dagen). Det var en god dag, hvor man kunne blive 

klogere og stille spørgsmål. Man blev klædt godt på til at diskutere DR og licens.  

  

Casper spørger ind til lidt tanker om DR-dagen:  

 Susanne Bredkjær – Det var rigtig godt, at Line Gertsen var der. Hun var en god 

moderator. Hun gjorde god reklame for DR og DR’s journalister. Hun gjorde det til 

en mere levende dialog. 

 Susanne Møller – En skam at man ikke har større interaktion med andre lyttervenner. 

Forslag om at lade alle formænd give en kort præsentation af, hvad de enkelte 

lyttervenner har arbejdet med. 

 Mona: Der manglede grøntsager i frokosten. Stedfortrædende nyhedsdirektør lod ikke 

andre komme til. Dette bakkes op af de andre.  

 Anni fortæller, at hun synes, at Michael Christiansen var rigtig god til at fortælle.  
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 Erling pointerer, at man skal huske, at der har været stor rotation i de folk, som 

arrangerer DR-Dagen. Erling mener også, at Michael Christiansen snakkede for 

længe. Line Gertsen var rigtig god til at repræsentere medlemmerne og ikke DR.  

 

Nyt fra DR København  

 Personaleudskiftningerne hos DR København: Ny redaktionsleder: Peter Korsgaard, 

og ny reporter: Ida Nathan. Der søges også en ny reporter. 

 VM i håndbold med Ole Jacobsen og Maria Thuesen i 2 uger i december på hverdage 

mellem kl. 10 og 12. Casper opfordrer lyttervennerne til at høre programmet, da han 

vil spørge ind til det ved næste møde. Ellers kan man sende ham en mail med 

kommentarer. 

Erling spørger ind til, om lytterne inddrages – Casper fortæller, at der vil være blive sendt fra 

gågaden i Herning, hvor hotellet er placeret. 

Jan mener, at det allerede lyder langt bedre end den måde, man dækker sport på P3.  

 Servicetjek af koncepter. 

 P4 Morgen, P4 Weekend samt digitale tilstedeværelse.  

 Der skal nu spilles et ekstra musiknummer, derfor skal P4 nu være skarpere på 

taleindholdet. Casper mener, at det er sundt, fordi det kan gøre taleindholdet endnu 

bedre. 

 Anni mener, at der er 4-5 stykker, som griner og taler i munden på hinanden. Casper 

mener, at der skal være plads til grin og humor. At lytte til P4 København er at lytte 

til den gode stemning og være en del af et selskab, hvor har lyst til at være en del af. I 

sådan et selskab kan der grines, fordi vi har det godt og rart sammen – se mere under 

ris og ros.  

 Facebook – P4 København prøver at gøre det mere ambitiøst.  

 Casper forklarer om den nye weekendflade, som går i luften den 9. januar 2016.  Der 

bliver spurgt ind til hvilke programmer, som sendes live. Susanne spørger ind til, 

hvorfor Café Hack er blevet på P4. Flere er enige. Casper forklarer, at programmerne 

skal passe ind i folks dag, hvornår de står op osv. Når man spørger i fokusgrupperne, 

så er folk overvejende glade for Café Hack. Susanne afslutter med at sige, at det nok 

også er meget godt, at man ikke fjerner hele grundsubstansen på én gang. Anni 

fortæller, at hun aldrig hører kritik om Café Hack fra hendes bagland eller fra hendes 

generation. Court forklarer, at diskussionen her er et billede af, at DR skal rumme 

både i pose og sæk.  

 

Nye lyttervenner 

 Casper fortæller, at der er kommet omkring 70 ansøgninger, og at ansøgningerne er 

gode på alle parametre. Medlemmerne fortæller, at de også føler, at der blev lyttet til 

dem. De er glade for ledelsesstilen under møderne. 

 

Regionalitet  - Hvad er en god regional nyhed på P4 København?  

Casper afspiller et lydklip, hvor en af lytterne (Bo) fortæller om, hvorfor han ikke vil flytte i 

forbindelse med udflytningen af arbejdspladser. Casper forklarer, at det startede med et 
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opslag på Facebook. En af kommentarerne er fra Birgit, og hun bliver ringet op af 

redaktionen. Hendes mand tager telefonen, og han er den mest relevante at snakke med, da 

det er hans job, der skal flyttes.  

Eksemplet illustrerer, hvordan man kan vise lytterne, at man tager dem seriøst, og at man 

bruger det, som de kommenterer på. 

P4 København er det eneste af DR’s distrikter, der dækker, hvad det betyder for de folk, der 

skal flytte ud. Casper fortæller, at hvis man havde haft mere tid, så kunne man have gjort 

mere ud af det og lavet det aktivistisk, a la ”P4 København hjælper din ægtefælle med at 

finde et arbejde”. Mona rejser diskussionen om udflytningen af arbejdspladser til udlandet, 

hvor man ikke bliver tilbudt at flytte med. Casper forklarer, at det dels kan være svært at 

finde på det perspektiv og den viden, men at muligheden for at få disse gode inputs kan 

komme fra Facebook og de kommentarer, som P4 København får derinde. Der er en 

guldgrube af viden i kommentarfeltet på Facebook.  

Casper fortæller om endnu et eksempel, hvor man har inddraget lytterne og spurgt, hvor de 

gerne så, at der gik et S-tog hen. Historien bliver fulgt op senere på dagen, hvor P4 

København har lavet en illustration af ønskerne.  

Eksempel med sproglige kæpheste – over 2.500 likes og eksempel med udtryk fra trafikken 

og en ordbog. Eksemplerne illustrerer, hvordan man ønsker at inddrage lytterne og kan vise 

dem, at man tager dem seriøst.  

 

Ris og ros  

 

Mona 

 Man kan godt se, at der er blevet ansat en digital reporter. Kvaliteten er meget 

anderledes nu - til den gode side. Der er et journalistisk indhold nu. Det er blevet 

mere relevant. Helst ikke for mange videoer, fordi man ofte sidder et sted, hvor man 

ikke lige kan se dem. Casper fortæller, at de ofte er tekstet. Ambitionen er, at de fleste 

skal være tekstet.  

 

Erling 

 Radio Gorm (stormradioen) var rigtig godt.  

 DR K – koncert søndag aften (den 29. november) kl. 20.00 var virkelig godt.  

 Der er ofte fejl med teknikken med sendevognen. Erling spørger, om man ikke kan 

bånde det lidt før. Casper fortæller, at der kæmpes meget med teknikken, 

sendevognen er over 20 år gammel. Man håber på, at sendevognen skal udskiftes i 

2016, fordi P4 KBH også har beredskabsforpligtigelsen. I forhold til at bånde, så 

ønsker man at lave mest muligt live.  

 

Susanne Møller 

 Radio Storm – der blev ikke annoncerøret for det, det ærgrer mig, at jeg ikke hørte 

det. Vi var meget optagede af stormen. Casper er enig i, at der skulle reklameres mere 

for det.  
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 Håndboldradio – for meget radio om håndbold uden at man får lov til at høre 

kampene. Sport uden sporten.  

 P4 til Døren er rigtig godt, det er et spændende initiativ. Men hvordan er det eksplicit 

relevant? Casper forklarer, at P4 Play eller Madsen heller ikke nødvendigvis er 

eksplicit relevant, men at det skal være underholdende. Der er forskel på flade, 

regionale flader og nyhederne.  

 

Susanne Bredkjær 

 Jeg er blevet fan af de mere nationale punkter ind i nyhederne. Jeg var ellers lidt 

skeptisk.  

 Overgangen til vejret –Det bliver alt for meget snik-snak. Mens overgangen til de 

regionale nyheder er langt mere konkret.  

Mona, Anni og Jan mener derimod, at overgangen til vejret er rigtig godt.  

 

Court 

 Beredskabet i huset er rigtig godt. Det fungerer godt. Trafikradioen har fået en god 

start med de nye.  

 Hvorfor får vi ikke flere fodboldlandskampe og store film? Casper fortæller, at det er 

meget dyrt at få adgang til.  

 DR modtager urimelig kritik fra politikerne. DR er ikke gode nok til at forklare 

økonomien. Casper forklarer, at dette også blev erkendt på DR-Dagen.  

Anni 

 Ønsker større variation i musikken. Vil gerne have lidt traditionel jazz, reggae og 

samba for eksempel. Casper forklarer, at P4 er en popkanal, som stadigvæk har oldies, 

but goodies. Der er andre kanaler til jazz. 

 DAB-signal og FM-bånd – Der skal ikke lukkes for udsendelser på FM-bånd, før 

DAB-plus er udbygget, så alle kan høre det.  

 Pjat hører ikke hjemme i radioen. Mere kvalitet i indholdet.  

 TV – overgangen mellem værterne. Der bliver skabt en følelse af, at man ikke er 

inkluderet.  

 

Jane 

 Morgenværterne er blevet endnu bedre.  

 Badabing er bedre med Carsten Bang. 

 

Peter 

 Spar ping-pong op til de regionale nyheder.  

 Der er for mange notifikationer på Facebook, det gør, at man går væk fra det. Mona 

fortæller, at hun har meldt dem fra. Casper forklarer, at P4 København skal lave 10 

opslag om dagen, hvilket er et meget højt tal. Det er svært at lave 10 relevante opslag.  

 Morgenfladen har fundet et godt niveau.  

 P4 København har dækket EU-afstemningen på en god måde. Man er ikke blevet 

proppet med det. Relevante interviews.  
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 Spændende initiativ i 2016 med den nye weekendflade.  

 

Jan 

 Der er alt for meget Facebook hos DR. Det er svært at involvere sig på Facebook, når 

man sidder i bilen.  

 Det går rigtig godt hele vejen rundt. Musikken er rigtig godt.  

 Gerne et mere udenlandsk islæt.  

 Brug de regionale kompetencer. Det er fedt, at der bliver produceret programmer 

andre steder end i København.  

 Det er godt, at I stiller kritiske spørgsmål til politikerne, gå mere til dem. De bør og 

skal kunne tåle det. 

 Formiddag på 4’eren – her skinner jeres egen holdning alt for meget igennem.  

 Pas på sprogbruget. Casper forklarer, hvordan P4 er opmærksom på ordvalg i forhold 

til fx flygtninge og værdighedsmilliard.  

 

Evt.  

 Mona takker af for 7 år. Hun fortæller, at man føler sig som en ambassadør for DR, 

og at det er dejligt, at man føler, at der bliver lyttet til. Man føler, at det nytter. 

 Anni synes, at det har været herligt, at man kan snakke fra hjertet. Der er en effekt -

over tid.  

 Susanne fortæller, at hun har fået meget med fra møderne. Det er dejligt, at alle 

meninger bliver respekteret. 

 Jan er enig, og fortæller, at han stadigvæk har meget på hjerte.  

 

Casper afslutter med at understrege, at lyttervennerne altid kan sende ham en mail, hvis de 

har kommentarer.    


