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Referat af møde i Dialogforum d. 25. august 2011 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Sådan dækker vi valget 
3. DR-dagen 
4. Bordet rundt, ris og ros 
5. Evt. 

Tilstede: Mona, Claus, Solveig, Peter, Jens, Court, Susanne, Anni, Jan og Bente. 
Desuden Katrine Asp-Poulsen, Kathrine Ejdum og Bente Lund. 
Afbud/fraværende: Helle, Bjarne, Svenning, Jane og Steen. 

AD. 1. 

 Hen over sommeren har der kørt flere nye programmer, bl.a. “P4 A-Z” og 
“Sommertid”. Begge programmer har fået god respons. 

 Der har desuden været fokus på skybruddet og tragedien i Norge, hvor fladen blev 
ryddet og der blev sendt “Breaking News”. Der vil formentligt komme mere Live-
radio fremover ved katastrofer m.v. 

 Nyt fokus: “Væsentlighed” og mere debat.  
 P4 Kbh producerer flere programmer nu end tidligere. Af og til via Lyttertip. Send 

gerne tips til Bente (belu@dr.dk) eller Kathrine (kej@dr.dk) 
 Der arbejdes med tilstræbt objektivitet. 
 Trafikredaktionen er flyttet tilbage til P4 Kbh igen.  
 Fra 01. september 2011 bliver Britt Berglund udlånt til DR2 et år frem. Hun skal 

være programspeaker (“Stemmen på DR”). Dette medfører en ny 
morgenkonsellation.  

Efteråret på P4: 

 Uge 36 kommer der en kampagne om “Unge og druk” som en opfølgning på DRs 
forkusområde. 

 Uge 36 er der VM I cykling, som medfører en trafikale udfordringer. 
 Der kommer en uge med fokus på “vej-vrede” 
 14/10-11 er der Åbent Hus I forbindelse med Kulturnattten. 

Kommentarer fra bordet vedr. AD. 1.: 

- godt tiltag med mere væsentlighed. 
- godt med dækningen af vandforureningen – god vægtning ift. væsentlighed 
- vandforureningen blev “hypet” lidt for meget. I er blevet skarpe, men endnu ikke 
skarpe nok. 
- Kunne bedre lide sidste års “Sommerkalender” end dette års “A-Z”, som dog også var 
godt.  
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AD. 2.  

Kathrine Ejdum er Valg-general. Kathrine viste en powerpoint-præsentation over P4 Kbhs 
valgdækning: 

 De første dage efter valgudskrivningen ses der på kandidater. 

 Den første hele uge efter valget bliver der for alvor gået I gang med valgdækningen: 
kl. 7-8 ValgXtra  
kl. 9-10 Partipræsentation 
kl. 15-18 Landsdækkende debat/ regionale debatter 

Valgdagen: 

 På morgen- og eftermiddagsfladen sættes der fokus på valget og aftenfladen bliver 
landsdækkende med Charlotte Strib. 

Dagen derpå: 

 Resultater ud så hurtigt så muligt. Der bliver bl.a. Sendt fra TV2 Lorry. Facebook, 
mail og Sms bruges til input og debat. 

Dialogfora´et gav god respons til valgdækningsstrategien. 

NB: Mail fra Katrine Asp-Poulsen d. 26/8-11: “...Pga. Af den noget assymetriske valgdag 
passer planen ikke helt længere”.(Der blev udskrevet valg dagen efter vores møde) 

AD. 3. 

DRdagen d. 12/11-11 bliver i år en af de to årlige Public Service-høringer. Mona har været 
til møde med andre formænd/ næstformænd og her drøftede de forslag til Workshops: 

 DR unge 
 DR1 
 Fremtidens medieplatforme 
 Underholdning/ satire 
 Rundvisning 

Kommentarer fra bordet vedr. AD. 3.: 

-Ønskes en mere samlende afslutning på Drdagen. Evt. Relevant underholdning. 
 
-Hvordan kan vi som Dialogforum bidrage til Public Service høringen / DRdagen? Evt. 
via en præsentation af os og vores arbejde og hvad vi bidrager med. Evt. via en stand. 
 
-For at undgå, at der går “brokkeri” i alle workshops, kunne man evt. lave en decideret 
“Ris og Ros” workshop og så henstille til, at de øvrige workshops bliver mere 
konstruktive. 
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AD. 4. 

-Hjemmesiden er god og relevant – bruger den meget. Foretrækker P4s side frem for DRs. 

-Spot og trailers her en reklameagtig klang 

-Foreslag: “hovedstaden set med fremmede øjne” 

-Trafikradioen er fantastisk god  

-Ros til trafikradioen. 

-Der er kommet mere indhold på morgenfladen. 

-Er begejstret over den måde P4 er oplysende på- 

-Har det skidt med “Formiddag på 4´eren”. Lidt for jysk. 

-Hvor længe er en nyhed en nyhed? 

-“Sommertid” var godt. 

-Morgenværten er blevet bedre til at give et godt flow.  

-Ole siger stadig “eddermanme” for meget. Men nævner dog ikke Hvidovre så mange 
gange mere. (Referant: de vandt ellers 2-0 over Avarta (Rødovre) d. 26/8 :-)) 

-Kan godt lide “P4 sommer” dels pga. De personlige vinkler. Flere af dem. 

-Mylles dansktop er for meget. 

-“ping-pong” radio er pragtfuldt (Monica og Dennis” 

-Ros til Facebook-delen. Tilpas med statusopdateringerne – føles ikke som spam. 

-God udvikling af nyhederne. 

-Der bemærkes en positiv ændring I musikvalget. 

-Radiostemmer – ikke alle er lige gode/ indstillet (teknisk) lige godt. 

-Programmerne er rigtig gode indeholder substans.  

-Ikke mere snak end det niveau der er nu. 

-Musikvariation er godt. 



 4 

AD. 5. 

Næste møde er tirsdag d. 29/11-11.  

Punkter til dagsordenen:  

 Efterkritik på valgdækningen 
 Evaluering på Drdagen 
 Regionalt samarbejde 

Referant ved næste møde bliver Bjarne (Jan er suppleant). 

Katrine afsluttede mødet ved at udtrykke, at der sættes stor pris på Dialogforums 
iaggtagelser og meninger om P4 KBH´s arbejde og strategi.  

Referant: Susanne Møller Johansen 

 

 

 

 
 


