
Referat fra dialogmødet i DR P4 Esbjerg tirsdag den 21.2.17 – Blichers Kro, Tjæreborg. 

1. Velkomst ved Thomas Schack – klar igen efter rygoperation. 

2. Orientering ved redaktionschef Kirsten Elley 

 - Nyt fra P4 syd og Esbjerg 

   Der arbejdes på at komme mere ud i regionen – steder, ”hvor folk samles” 

 Marts: Esbjerg lufthavn 

 April: ukendt pt 

 Maj: Flyvestation Skrydstrup 

 Juni: Haderslev – i forbindelse med reformationen 

 Juli: Sønderborg og Ribe – den store spejderlejr, dyrskue og hekseafbrænding 

 August: Tønderfestival. 

Her ud over oprustes der på Esbjergfronten med en journalist yderligere til at ”støtte” Bo 

Bechsgaard. 

…. så ingen tanker om at nedlægge Esbjerg!! 

 - Lyttertal blev vendt – omkring 55 % ugentlig dækning – statistik udleveret. 

- Siden sidst: Radiovagabonden stor succes med efterarrangementer i Aabenraa og Oksbøl, 

med 300 og 200 deltagere. Fyraftensmøder på redaktionen i Aabenraa for bl.a. virksomheder 

og foreninger på bedding. ”I samfundets tjeneste” for skoleklasser med dilemmaspørgsmål 

kører i foråret (1500 elever cirka). 

 

DR-dagen i København – rigtig fint arrangement, med godt fællesmøde og gode workshops. Rundvisningen 

gerne med lidt mere ”kød på” – koncertsalen m.m. 

3. Spørgsmål fra salen: 

Der ser ikke ud til, at der skæres i de lokale stationer – de politiske vinde blæser i retning af 

decentralisering. 

 Af samme grund er en samling af Esbjerg og Aabenraa nok ikke klog.  

Udfordringer i Vejen-området, da P4 rækker på kryds og tværs – Esbjerg. Syd og Vejle. 

4. Fra medlemmerne: 

 Lidt uklarhed om dialogforummets kommissorium – hvad er vores opgave m.m. 

 Kirsten vil bestræbe sig på, at vi bliver mere aktive i forhold til at forholde os til sendefladen. 

 Det vil sige, at vi får lidt ”lektier for”. 

5. Næste fællesmøde er den 10. maj kl. 17.30 -20.30 på Kursuscenter Trinity, Fredericia. 

 



6. Næste lokale møde er den 12.9.17 klokken 17.00 til 19.00 – Blichers Kro, Tjæreborg Stationsvej 21, i  

    Tjæreborg med følgende lektie: 

Lyt så grundig som tiden tillader til P4 i uge 36 og find den gode historie/den dårlige 

historie. 

 Hvad blev ikke dækket/dækket godt nok i ugen? 

 Lotte du melder ind fra facebook. 

 

Hørt og refereret efter bedste evne af Hans Lund . 

 

Tak for godt møde og en forrygende snitzel. 

 

 

  

 

 


