
Referat af dialogmøder 2013: 

 

Som start på året 2013 mødtes vi 6. februar på DR Syd i Aabenraa de 5 der blev tilbage og de nye 

ca.8 personer sammen med de øvrige medlemmer af Dialogforum fra P4-Syd. 

Her var der rundvisning og en god snak om forholdende på Radioen og hvad der forventes af de 

udvalgte medlemmer de kommende 3 år. 

Stationsleder Anette Joensen og Radioens ”Blæksprutte” Sekretær Jonna Schmidt delte opgaverne 

mellem sig og efter ”Studiotur” og besigtigelse af mobile radio/tv-vogne, var der lidt at spise og så 

selve valget af formænd og næstformænd i de 2 foraer. 

I Radio Syds område blev Ny formand Klaus Eisenhard og næstformand blev Jørgen Glargaard. 

P4-Esbjerg gav genvalg til de siddende formand Torben Schrøder og næstformand Lars Agerskov 

Der er sidenhen sat navn på Sekretæren i Esbjerg, en garvet mand til Referatskrivning Jens-Peter 

E.Knudsen 

Det ser ud til at det samlede hold af gamle og nye er rigtigt fint med lidt bedre aldersspredning og 

forskellighed så velkommen alle. 

 

Igen i år var vi nogle Dialogmedlemmer der takkede ja til at deltage i SLS møde i Kolding den 23. 

Januar 

På denne konference var der bl.a. oplæg ved Ingrid Schmidt fra Radio Midt & Vest om bl.a. 

Hvordan tror DR danskerne vil bruge radiomediet i fremtiden. 

Et meget spændende indhold fra én vel nok én af DRs stationer med den  største radius byerne 

imellem fra Holstebro over Mors/Skive, Herning o.m.a. 

 

Et godt møde med SLS, - som står for Samarbejdsforum for Danske Lyttere og Seerorganisationer. 
 

Onsdag den 20. Februar bød P4-Esbjerg indenfor i studiet på Esbjerg redaktionen, så nye Difo-

medlemmer kunne se hvordan der arbejdes fra Esbjerg til Åbenrå. 

Der mødte flere personer op gamle og en hel del af de nye og der blev talt om Radio og dækningen 

set fra Esbjerg og byerne omkring den Vestjyske metropol. 

Kaffe og lagkage til alle og lidt til. 

 

Den 12. Marts var der   Introduktionsmøde for formænd og næstformænd i DR-byen. Og fra 

Esbjerg deltog Lars Agerskov og Torben Schrøder, - fra Syd var sendt stedfortræder Birgit 

Brammer (tidl.formand) 

 

På dette møde traf vi HR-direktør Elisabeth Gerday og P4-Distriktschef Jan Ørskov – vi blev 

præsenteret for en bred vifte af forventningerne til formænd og næstformænd bestod af, valgte 2 

mand til at være med til at sætte dagsorden og forslag til indhold af den kommende DR-dag i 

November i DR-byen 

 

Praktiske øvelser med det positive møde blev gennemgået af kommunikationsrådgiver Pia Hauge 

Bentsen. 

 

På hjemturen var vi enige om at vi nu var klædt endnu bedre på til at fortsætte Arbejdet i en positiv 

og konstruktiv ånd. 

 

Så alt i alt har der været en del aktivitet i en del af Dialogforum inden vi nu skal til det første rigtige 

møde i år i Kolding, nemlig Fællesmødet mellemP4- Trekanten, P4-Fyn og P4-Esbjerg& P4-Syd 



Mødet afholdes i Bramdrupdamhallen den 22 Maj. 

 

Referent 

Torben Schrøder 

 

 


