
Referat af dialogforum d. 29. September 2015 

 

Dagsorden 

-          Nyt fra formanden / Mona Svan 

-          Nyt fra DR København / Casper Dall, redaktionschef 

-          Oplæg om P4 Eftermiddag 

-          Ris og ros 

-          Evt. 

 

Tilstede: 

Mona – (formand) stopper til nytår 

Erling (næstformand) 1. periode 

Susanne Bredkjær – 1. periode 

Court – 1. periode 

Anni – stopper til nytår.  

Peter – 1. periode  

Susanne – stopper til nytår 

Jane – stopper til nytår 

 

Casper og Line 

 

Nyt fra formanden:  

Der skal snart vælges nye medlemmer.  

Evt. ny mødeform, så flere dukker op.  

Dialogforum fra DR København stiller med et for lille hold til DR-dagen.  

 

Nyt fra DR København / Casper Dall, redaktionschef 

Casper præsenterer sig selv.  

Siden sidst: Folketingsvalg, sommerprogrammet ”Er vi der snart?” med Ole Jacobsen og 

Julie Rosenkilde.  

 Der er ros til værterne fra forummet. 

Nyt morgenværtspar: Sisse Sejr-Nørgaard og Jonas Deiborg. Fastansættelse af Maja Rosager, 

nye praktikanter, nye trafikassistenter, ny digital reporter.  

Opsigelse fra Bente Lund. 

 Court: Håber, at der fortsat vil være et godt samarbejdsklima. Casper fortæller om 

sommerfest hos Maja Rosager. 

Relevans er nøgleordet fremover. Det gælder alt fra journalistikken mellem musiknumre til 

trafikmeldinger.  

 

Casper fortæller om DR’s strategi: ”Værd at dele – stadig original, mere digital”. Casper 

uddyber de fem punkter i strategien: 

Danmarks bedste fællesskab for børn. Erling spørger ind til, hvad det bedste er for børnene. 

Casper forklarer, hvordan man har lavet undersøgelser af børnenes medievaner, og hvordan 

de kommunikerer med hinanden. Erling kommer med et forslag om at sammentænke 

folkeskolen og DR, altså at bruge DR i folkeskolen.  

 Susanne kommenterer: Børn er indfødt i digitaliseringen, spørg dem! Mona håber, at 

der er filtre på, så det ikke er folk med de forkerte intentioner, som kommer i kontakt 

med børnene. 

Højere streaming-kvalitet.  

Nyheder til den mobile generation. Målrettet til platformen.  



 Susanne spørger ind til om nyhedsapp’en er et hit. Casper fortæller, at brugen af DRs 

tilbud til mobiler er stigende. Der tilføjes, at den skal være helt up to date, så man er 

den første, der får breaking news på telefonen. Det gives prestige, hvis man er den 

første på kontoret, der eksempelvis kan fortælle om Carl Holsts afgang.  

DR Nyheder X.  

Digitale kompetencer. Herunder de 10 digitale reportere.  

 

Økonomiplan for fundamentet for udvikling.  

Casper fortæller, om hvor mange der er i kontakt med DR på en uge, hvem der er de mest 

troværdige. De landsdækkende aviser har langt lavere troværdighed end de regionale nyheder 

(55 procent). P4 Københavns produkter til dr.dk trækker ikke mange besøgende til DR.dk, så 

der er et udviklingspotentiale. Men Casper understreger, at P4 KBH laver radio, men derfor 

skal man stadigvæk følge med udviklingen. 

 Susanne savner at kunne slå op hvem kilden var i et interview, hvilken bog der blev 

talt om mv., når hun kører i bil. Mona bakker op, og vil gerne kunne slå et indslag op, 

som man måske ikke nåede at høre om morgenen.  

 Anni og Kurt stiller tekniske spørgsmål til DAB-signalet.  

 Anni fortæller om en 4-timers gammel nyhed fra Gribskov kommune. Casper 

kommer med et forslag om, at diskussionen af relevante nyheder skal komme på 

næste møde.  

 

”Nyt” P4 Eftermiddag.  

Casper spørger, om folk har opdaget det – flere nikker. 

 Anni synes, at der er meget grin og fjanten i baggrunden. Casper minder 

medarbejderne, at døren til studiet skal lukkes.  

Casper forklarer om det nye koncept med mere perspektiv og mulighed for at kigge frem (de 

næste 12 timer). Rigets tilstand – Vores historie – Næste 12 timer.  

Dogmer – mere ud i marken.  

 Susanne mener, at P4 København allerede er meget ude i marken – især om 

morgenen, hvor der er flere gode reportere. Men hun havde ikke opfattet, at konceptet 

om vognreporter også var gældende om eftermiddagen. 

Stram afvikling. Rense for klicheer. Eksperimentere med indholdet fx Mette som sanger i 

Tivoli. Nedtone programoversigter. Faste værter (Ole Jacobsen og Ulrik Jensen som 

eneværter). Casper fortæller, at i 2016 skal P4 København have to værter om eftermiddagen.  

 

Indspark fra dialogmedlemmerne 

 

Anni:  

 Ønsker ikke programhenvisninger ligesom på tv. Hun mener, at der er for meget af 

det på tv.  

 Man kan høre for meget fjant om eftermiddagen i baggrunden.  

 Ellers er hun rigtig glad for radioen.  

 

Peter: 

 Er ked af at sproghjørnet stopper. Det var et berigende indslag. (Casper fortæller, at 

det skyldes værtens pension, men at der arbejdes videre på at finde et format til 

sprogstoffet på P4).  

 Badabing – Peters bekendte slukker for radioen om fredagen. Det var skidt med Lars, 

men det er blevet værre med Carsten. ”Det er under lavmålet”. (Casper forklarer, at 



man forsøger at udvikle programmets koncept ved blandt andet at give gæsterne mere 

plads.) 

 Madsen er en fornøjelse. 

 Eftermiddagsfladen er en fornøjelse. ”Man har svært ved ikke at høre radio om 

eftermiddagen”.  

 

 

Susanne:  

 ”Jeg kan ikke tåle Badabing, jeg slukker, når det starter. Også får jeg ikke hørt så 

meget radio i weekenden”.  

 Cafe Hack” – han har en udløbsdato. Gæsterne og vittighederne går i ring. (Casper: 

Man forsøger at modernisere programmet med gæsterne som fx Shaka, Casper 

Christensen). 

 Trafikken er relevant for mig. I må meget gerne skrue op for trafikken. Det er en 

niche for vores område. Man kunne godt lave noget ”trafikhjørnet” ligesom 

sproghjørnet. Vi roser altid trafikken - også efter Jette er stoppet. Der har I et 

potentiale. Men I må ikke afbryde programmer for at sige, at det kører normalt. 

(Casper: Det er en evig diskussion med trafikken. Hvis der er snekaos, så skal 

trafikken også fylde mere).  

 Radioavisen om morgenen er god, ”vi tysser på børnene, når den kommer”.  

 Morgenfladen er god.  

 

 

Jane: 

 Kritik af de nye morgenværter. De er for ”pjattede” (Casper forklarer, at der er en 

indføringsperiode, hvor man fx skal forsøge at ramme den rigtige tone. Det kommer 

med rutine og erfaring). 

 Spørger ind til om Fri Leg stopper?  

 Badabing er skidt, men det er bedre med Carsten end med Lars. 

 

 

Mona:  

 Man kan godt høre, at det går bedre med det nye par om morgenen. Jonas og Sisse er 

gode sammen.  

 Jeg håber, at Fri Leg fortsætter. 

 Jeg kan ikke klare Café Hack. Det var meget tydeligt i søndags med Johnny Madsen, 

hvor Johnny Madsen gjorde grin med ham, uden at han opdagede det. Det var meget 

pinligt.  

 Kritik af dækningen af Andreas Mogensen: Var Andreas Mogensen virkelig så 

relevant at han skulle bringes hele tiden? Hvorfor skal jeg høre om en astronaut på 

månen i min regionale radio? (Casper er uenig – det var meget relevant. Når der 

skrives danmarkshistorie, skal P4 være til stede, mener Casper. Samtidig har P4 

København en unik adgang til Danmarks eneste museum for rumfart, Planetariet. Det 

skal udnyttes. Der blev vekslet godt mellem fascination og almindelige mennesker og 

fakta og ekspertkilder). 

 

Erling: 

 Trafikmeldingerne må I ikke pille ved! Så dør jeres radio. Det kunne være spændende 

at komme lidt bag om situationerne med trafikken i jeres indslag. (Casper: De 



klassiske trafikmeldinger er en kerneopgave, som vi skal fortsætte med. 

Trafikrelaterede indslag - ”pendlerliv” er et af vores stofområder). 

 Man kan mærke de nye morgenværters personlighed. De har måske lidt kant, som 

skal pudses af.  

 Jeg er træt af indsamlinger. Det bliver der brugt rigtig meget sendetid på. Jeg bruger 

penge på det om mandagen, men ikke resten af ugen. Peter: Jeg synes, at det var 

mindre aggressivt denne gang end tidligere. (Casper: Vi har tonet det ned i forhold til 

fx Danmarks Indsamlingen).  

 Mange tekniske udfald fx mandag morgen. Kan man ikke stille om til P4 Sjælland? 

(Casper fortæller, at der er en række tekniske udfordring i studiet, hvor programmerne 

afvikles fra. Det arbejdes der på højtryk for at få løst).  

 

 

Susanne Bredkjær:  

 Flere landsdækkende nyheder end tidligere. Som fx astronauten. Er det en del af 

strategien? (Casper forklarer, at P4 København skal kunne klæde lytterne på til 

dagens samtaleemner). Susanne oplever en forandring – flere landsdækkende 

nyheder.  

 Overgangene til meteorologerne er blevet for pjantet. En af de kvindelige 

meteorologer bliver sommetider for plat. Flere af de andre medlemmer er meget enige 

i dette. ”Hellere den korte præcise end det pinlige”. 

 Når der er to værter, skal deres lydstyrke matche mere. 

 

Court: 

 Man indretter dagen efter trafikken. Sommetider er der en fejl med klokken. 

Trafik-værterne gør det rigtig godt, men de taler meget hurtigt. Court vil gerne have, 

at der bliver fulgt mere op på trafikken i fladen med historier.  

 

 

EVT. 

 Court spørger ind til det kommende valg (retsforbeholdet) – han håber, at begge sider 

vil komme til. Også det historiske. Erling kommer med et forslag: Find konkret case, 

hvor det havde forskellige konsekvenser.  

 

 

Næste gang:  

 Vi skal diskutere nyheder og relevans. 

 Der skal afsættes en time ekstra i slutningen. Mona, Erling og Line vil snakke 

sammen om mødet.  

 Et par uger inden mødet sender Line en mail ud, hvor folk kan tilmelde sig. 

 

Næste møde er mandag d. 30. november.  

 

 


