
Referat af Dialogforummøde den 27. april 2011. 

Den 5. maj 2011 
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Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Siden sidst  

3. Præsentation af og debat om DR’s nye strategi 

4. Ris og ros 

5. Emner til næste møde 

 

Ad 1  

Referatet skrives denne gang af Anni Welander. 

 

Ad 2 

Katrine Asp-Poulsen bød velkommen og orienterede om sin erhvervsmæssige baggrund. Hun afløser 

redaktionschef Helle I. Ludvigsen i hendes barselsperiode.  

 

Jane og Bjarne, som er nye medlemmer fra i år, præsenterede sig. 

 

Katrine oplyste, at der bliver lavet et nyt program for de unge. De spørger på en anden måde, når de 

interviewer og fanger derfor lettere de unge. Det er tilsyneladende et kæmpeproblem at nå de unge. 

 

Mona orienterede om indsatsområder som bl.a. samfundstemaer og udsendelser, som er tættere på 

danskerne.  Hun havde sammen med Claus deltaget i et møde i DR, hvor de bl.a. hilste på den nyudnævnte 

generaldirektør. De havde også modtaget undervisning i, hvordan man kan lede et møde, hvor der er ufred. 

Hvor der sidder personer med meget faste meninger. 

Mona og Claus skulle i øvrigt deltage i et møde i DR med SLS (Samarbejdsforum for Lytter- og 

Seerorganisationerne) om temaer til DR-dagen.   

Claus Bodenhoff   (næstformand) afbud 

Helle Sander  

Henrik Toksvang  

Jan Wihlborg afbud 

Mona Svan   (formand)  

Peter Johnsen  

Solveig Türck  

Susanne Møller Johansen  

Bente Glensbjerg afbud 

Steen Harpsøe afbud 

Bjarne K. Larsen  

Jane Berenthz  

Svenning Ravn afbud 

Anni Welander  

Jens Flyvholm  

Court Østerberg afbud 



Af hensyn til de nye medlemmer i vores forum orienterede Mona om, hvad DR dagen går ud på.  

(Der henvises i den forbindelse til det samlede referat fra sidste DR-dag, den 6/11 2010, som blev skrevet af 

DR Kommunikation). 

 

Katrine beklagede, at vi måtte ændre det tidligere fastsatte orienteringspunkt om den nye weekend flade. 

Personalet er alle er på ferie i mødeugen (ultimo april).   

Hun oplyste, at Facebook er lanceret. På 1 uge havde flere end 3000 tilsluttet sig DR på mediet.  Der har 

været stor interesse for introduktionen i ledergruppen. Der sker hurtig opdatering på facebook. 

Web-siden er lavet om nu. Designet, farverne og nyheder ser nu ud, som vi blev orienteret om tidligere. Der 

opdateres af personalet på siderne, men det sker ikke så hyppigt om aftenen. 

Sproghjørnets genudsendelsestidspunkt blev diskuteret. Der var ønsker om en genudsendelse efter et 

længere interval. 

Trafikcentralen flytter fra DR og får plads tæt ved P4, hvor den tidligere har været placeret. Der blev udtrykt 

stor ros for det arbejde, der udføres af personalet på radioen, især når der er særlige events i byen.   

 

Ad 3 

Katrine præsenterede DR’s nye strategi for årene 2011-2014: Et skarpere DR. 

I de senere år har DR udviklet sig, så de er med på de mobile medieplatforme, men i den kommende tid vil 

profilen på f.eks. DR1 blive skærpet. På DAB vil antallet af radiokanaler blive skåret ned fra 30 til 11, men 

med et meget mere formidlet indhold og også dr.dk hjemmesiden vil blive ændret. Det regionale og 

kulturen skal styrkes.   

Indholdsmæssigt satses der på 5 indholdsmæssige prioriteringer: 

 En særlig indsats for unge 

 Se og høre mere fra hele Danmark 

 Ikke flere – men bedre nyheder 

 Have kulturen til at betyde mere for flere 

 Mere journalistik med gennemslagskraft.    

 

I den følgende diskussion på mødet blev der udtrykt stor tilfredshed med prioriteringerne. 

 

Ad 4  

Til P4 programmerne var der hovedsagelig kun ros.  

Der var stor kreativitet mht. regionale emner, der kunne behandles af radioen f.eks. blev der nævnt:  

 Udgravningerne i forbindelse med metrobyggerierne. Arbejdes synes at foregå efter en 

ukoordineret planlægning. 

 Superhospitaler.  

 Nedlæggelse af regionerne. 

 Kollektiv trafik, hvor skal den være. 

 Trafiksammenhæng og ikke sammenhæng. Fokus på koordinering. 

 Skolernes og forældrenes børneopdragelse eller mangel på samme. 

 Frivilligt arbejde. 

 Voldsramte kvinder. 

 Øresundsregionens forskellige samfundsmæssige regler. Øger eller samler de regionen på tværs af 

landegrænserne.   



Der var ris til TV for udsendelse af en lyd, der findes alt for dårlig i forhold til den tekniske formåen i dagens 

Danmark.   

Variationen af lydstyrken, når der skiftes programmer, er et meget ofte hørt klagepunkt i 

lytterorganisationerne. På DR2 synes speekerens lyd at gå gennem et filter, ofte med en rumlyd. På 

radioens P3 sendes der musik hen over nyhedsudsendelserne. Generelt er lyden på dramaudsendelserne 

så dårlig, at der må sættes tekst på – også for de almindeligt hørende lyttere. 

Generelt betragtes den underliggende musik på TVs nyhedsudsendelser og DR’s egenreklamer som støj. 

Der blev advaret mod at få tilstande som på BBC world, hvor ca. ½ af tiden bruges til jingler og 

egenreklame for udsendelserne og kun den resterende ½ bruges til nyheder og udsendelser.   

 

Ad 5    

Emner til næste møde kunne være 

 Folketingsvalget 

 Weekendfladen 

 DR/TV2 s kommende regionale samarbejde 

Næste møde holdes den 25. august, og den 29. november blev reserveret til evt. møde.  

Hvis der kommer der spørgsmål, som P4 ønsker at høre vores stilling til, kan de sende os et spørgeskema 

eller sende os en ekstraindkaldelse. 

Bjarne refererer næste møde.   


