
Referat af møde i Dialogforum d. 28. november 2011. 
 
Dagsorden: 
 

1. Samarbejde mellem P4-didtrikterne og TV2's regioner. Oplæg fra Jan Ørskov, 
ledende redaktionschef i DR's distrikter. 

2. Nyt fra DR København. 
3. Nyt fra formanden. 
4. Evaluering af DR-dagen. 
5. Ris og ros-runden. 
6. Eventuelt. 

 
Tilstede: Mona, Solveig, Susanne, Jens, Henrik, Court, Bente og Jane. 
Tilstede var også Katrine Asp-Poulsen. 
 
Afbud/fraværende: Claus, Anni, Peter, Jan, Bjarne, Svenning og Steen. 
 

Ad. punkt 1/: 
Samarbejde mellem P4-didtrikterne og TV2's regioner. Oplæg fra Jan Ørskov, 
ledende redaktionschef i DR's distrikter: 
 
Katrine starter med at spille et indslag som eksempel på samarbejde mellem DR's 
regioner  og TV2's regioner. Det handler om arbejdsløshed og kvalifikationer. Handlede 
om julejob, hvor der kom 800 ansøgninger og derfor kunne de jo ikke sige at det var den 
bedst kvalificerede der fik jobbet, men at det var en kvalificeret. 
Der er sat 2 journalister på i 5 uger. Der vil blive sat fokus på forskellige emner i radioen 
og TV2-Lorry. F.eks. med oplæg formiddag og eftermiddag i radioen og om aftenen 
kommer der billeder på i TV2-Lorry. Denne uge er temaet "Smør på Brødet". 
 
Jan Ørskov fortalte at: 
DR har: 
9 distrikter 
2 minidistrikter 
og ca, 150 millioner kr. 
 
TV2 har: 
8 regioner. 
og ca, 450 millioner kr. 
 

Hvilke samarbejdsmuligheder er der så mellem DR's regioner og TV2's 
regioner? 
Programmæssigt: 

1. Dagsordensættende temaer. 
2. Særlige anledninger - valg til eks. 
3. Mangfoldighed. 
4. Konkurrence. 

 
Administrativt: 
Der er visse muligheder. 

1. Fælles produktion on-location. 



2. Deling af materiale. Det er enkelt. 
3. Udveksling af udstyr. Det er svært, da det er forskelligt. 

 
Andre områder: 
Nogle muligheder. 

1. Praktikantsamarbejde. 
2. Dialogsamarbejde. 
3. TV-sending af radio. Dette er svært juridisk, for hvem har rettighederne. 
4. Samlokalisering. 

 
Opfølgning: 

1. Fælles vidensdelingsdag. 
2. Årlige samarbejdsmøder. 
3. Fælles dialogmøder.  

 
Susanne: Er det planlagt samarbejde? 
Jan Ørskov: Det meste vil være planlagt. Der kan dog også være enkelte gange, hvor 
man hjælper på tværs. 
Solveig: Samarbejde lyder er spændende. 
Court: Tror at samarbejdet bliver noget "bøvl" til januar,  pga. TV2-betaling. 
Jens: Bekymret for, at samarbejdet vil få konkurrencen til at forsvinde. 
Mona: Det kan være styrkende for begge parter, da man henviser til hinanden. 
Susanne: Kan se en force i samarbejdet om f.eks. blæsten den 27. november 2011. 
Der er nedsat et kommisorium i kulturministeriet, der mødes igen den 8. marts 2012, 
hvor der følges op på samarbejdet. 
 
 

Ad. punkt 2: 
Nyt fra DR København. 
 
Katrine Asp-Poulsen har overtaget chefjobbet efter Helle. Hun trives i dette job. 
Der kommet ny morgenvært - Jacob Pries. Det er altid udfordrende at få et nyt 
morgenværtspar til at spille godt sammen, men der er go' kemi mellem Peter Gulløv og 
Jacob Pries. 
Er godt tilfreds med dækningen af valget. Der var 900 kandidater igennem radioen i alle 
9 regioner. 
Mistede 6 % på "Mød partiet" - P4-København er dog gået frem. 
 

 

Punkt 3 og 4: 
Nyt fra formanden  og  DR-dagen. 
 
Rigtig god indledning fra Michael Christiansen og Maria Rørbye Rønn … men den 
efterlod ikke lang tid til spørgerunden (denne kunne godt være længere – men vi ønsker 
ikke at det sker på bekostning af de to indledende oplæg).  
Spørgerunden var fin … selv om den nok engang gav indtryk af, at nogle mødte op med 
lange forberedte indlæg, som pinedød skulle fremføres, også selv om der VAR kommet 
svar … 
Vi foreslår at man prøver at tematisere spørgerunden, således at et emne kan rundes af, 
før det næste kommer. 



Det kan gøres med ”jeg ønsker ordet” sedler, hvor man skriver sit emne på sedlen. 
Ordstyrer samler så emnerne, således at de kan afsluttes et efter et. 
Lidt mere formelt, ja, men måske også mere interessant. 
Temagrupperne var okay … men nogle af os oplevede jo nok, at de endte i en omgang 
brok (selv var jeg (Mona) i DR1-gruppen, hvor det var ved at udvikle sig til at handle om 
værternes påklædning, om man kunne lide eller ikke lide specifikke studieværter … 
mv.). Det kunne have kørt af sporet - måske blandt andet fordi ”værten” både skulle 
fortælle hvad vedkommende havde på hjerte, svare på spørgsmål og styre ordet. 
Referenten skulle jo blot skrive referat – så egentlig kunne jeg savne en ”tovholder” med 
fuldmagt til at skære igennem, når debatten fjernede sig for langt fra emnet. 
Vi kunne stadig godt tænke os, at den slags ”ris og ros” kunne afleveres i et særligt 
hjørne … sådan at temagrupperne kunne være mere fremadrettede og rensede for folks 
personlige dagsordener, som skal fyres af, nu de endelig møder en repræsentant for 
DR. 
Vi savner at kunne deltage i to temagrupper … i stedet for kun én. 
Public Service delen … vi har en fornemmelse af, at dem der mødte op, følte at de kom 
til en fest, der allerede var i gang. Fx spurgte de efter det materiale, vi andre gik rundt 
med under armen osv. – vi er ikke sikre på at de følte sig så velkomne. 
Debatten om eftermiddagen blev desværre (selvfølgelig mest for os fra Dialogfora) langt 
hen ad vejen en gentagelse af formiddagens spørgetime 
Jeg (Mona) ved ikke, hvad vi kunne have gjort ved Dialogfora’s stand … men den var 
der godt nok ikke mange besøg til … 
Dejlig afslutning med Pigekoret – det var lige det ”samlende” punktum vi ønskede os, da 
vi talte om det til planlægningsdagen. 
Men når alt det er sagt – så var vi, der havde været med, meget enige om, at det var en 
god dag med masser af energi. Så ros for det!! 
 

 
Punkt 5: 
Ris og ros-runden 
 
Om musikken: 
Lidt for light, p4 skal være feel good men savner lidt mere tempo, mere ørehængende 
feel good.  
Må gerne låne fra MTV’s stil. 
Fordel at kunne høre det ens børn og børnebørn hører. 
Fint med mainstream. 
Mere ny musik. 
Sannes nye album + Seebach er ikke til at holde ud, det bliver spillet alt for meget. 
For meget 80’er musik. 
For meget gentagelse af de samme hit. 
Nogle kunstnere bliver promoveret for meget fx Brd Olsen i Eldorado. 
 
Om alt det andet: 
Tema-uger (Smør på brødet) er rigtig godt. Godt I sætter fokus på vækst og 
beskæftigelse. Genren skal være let tilgængelig, der skal ske noget liv undervejs. Håber 
mange lytter til det. Godt med TV om aftenen – det gør det mere spiseligt, for det er et 
svært emne 
 
Savner sportsnyheder på P4 om aftenen. 
 



Generelt godt tilfreds med mine P4-programmer. 
 
De unge kender ikke de store forfattere, kan man ikke give dem noget dannelse.  
 
De nye morgenværter (Peter og Jacob) er godt på vej, gør det rigtig godt. Gode til den 
lette ping-pong. Vigtigt at de er med til at videreføre den gode tradition med to værter.  
Det er mere veloplagt og let at lytte til. 
 
Gerne flere konstruktive nyheder, noget der er fremadrettet og rækker ud. Sæt 
problemer til debat og søg efter løsninger. Vi skal ikke snakke om alt det vi har fejlet 
med. Det er godt at være bevidst om det, men vigtigt også at kigge fremad. I skal ikke 
flygte fra problemerne, men orientere jer mod løsninger. Lad være med at vælte ulykker 
ud over os. 
 
Pas på med at hurtighed ikke kommer til at ske på bekostning af grundighed og det 
gennemarbejdede. 
 
Brand i KB Hallen blev for nyfigen. Det var for meget med henvisninger til at se billeder 
af branden på facebook. Samme med branden i Bredgade. Fortæl os hvordan vi skal 
forholde os, men lad være ed at dyrke det sensationsprægede. 
 
24syv sender nyheder hvert 20 minut, måske værd at overveje?  
 
Nyhederne de sidste par måneder er blevet dårligere, de mangler væsentlighed, for 
meget underholdning. 
 
Der er kommet for meget snak og debat – om lørdagen er der to gange panel nu. Cafe 
Hack er også rent snak. 
 
Ros for at satse på breaking news med stormberedskab – dejligt at høre Jette under 
stormen. 
 
Der er for meget knas med teknikken, især i de regionale nyheder. Der mangler jingler. 
Samt der dåsestemmer og huller i æteren. 
 
Gladest for de P4-programmer der bliver produceret i Kbh. Dog har Danmark på 
Spidsen noget godt i sig, men hvorfor bruger man ikke regionale eksperter/debattører?  
 
Hit på hit er et godt program med ordentlig musik. Han ved noget om musikken, og der 
er en sjov leg med temaerne, der binder musikken sammen. 
 
Katrine sluttede mødet af med at spille et klip fra DR-julekalender med børn der har 
nogle gode kommentarer om hverdagsting. 
 
Mødet blev holdt med en go’ og rolig stemning. 
 
 
 
Referant: Jane Berenthz 


