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Referat af Dialogforum tirsdag d. 08. februar 2011 

1.Valg af referent 

2.Velkommen til nye lytter venner/konstituering v. Helle og Mona 

3.WEB v/Bente Lund 

4.Aftensmad 

5.Strategi og målsætninger for P4 København 2011 v/Helle 

6.Rundvisning i DR byen 

7.Tak for i aften 

 

AD. 1.  

Susanne meldte sig som referent. 

Ad. 2. 

Helle bød velkommen til gamle, såvel som nye medlemmer. Vores nye medlemmer er: Bente, Steen 

(fraværende), Bjarne, Jane, Svenning og Court.  

Helle præsenterede P4 KBH, hvor der er ca. 25 fastansatte samt det løse. Målgruppen ligger mellem 

40-60 år. P4 KBH producerer lokale såvel som landsdækkende programmer (”Madsen”, ”Balladen” 

mv.). Men primært lokalt stof. 

Helle skal på orlov indtil efteråret og Kathrine Asp-Poulsen træder i mellemtiden i Helles sted også 

i Dialogforum regi. 

Præsentationsrunde: 

Jane: 53 år, Allerød. Bente: Virum. 

Jan: Jyllinge. Court: Hvidovre. 

Susanne: 34 år, Hvidovre. Svenning: 63 år, Karlslunde. Katolsk Medie Forum. 

Mona: 49 år, Valby. Jens: Amager /Norge. KLF, kirke og medier. 

Claus: 58 år, Halsnæs. Anni: Helsinge. ARF-Multimedier. 

Bjarne: Malmø. Steen: (fraværende) 

Solveig: 53 år, Amager. Helle S.: (fraværende) 

Henrik: Humlebæk.  

 

Mona blev valgt som formand for endnu en periode. 

Claus blev valgt som næstformand. 
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AD. 3. 

V. Bente Lund. 

Web har gennemgået en udvikling og d. 21. februar 2001 lanceres P4 KBH´s nye hjemmeside. 

Bente lod os få smugkig på den nye hjemmeside. 

Sloganet for den nye hjemmeside bliver: ”Nu med hjerne og hjerte”. 

Hjerne:  

 Færre, men bedre nyheder.  

 Flere egen-historier.  

 Historierne skal give noget mere.  

 Lokale partnerskaber (feeds).  

 Bidrag fra brugerne (eks. ved vejrlig, strejker mv.). 

Hjerte (den nye del): 

 Større sammenhæng med radioen. 

 Mød værterne. 

 Hvad sendes lige nu. 

Vejr og trafik er kernesider. De bliver forbedret med bl.a. webcams. 

En ny Facebook side lanceres i marts/april. Formålet med denne side er bl.a. at skabe et fællesskab 

med værterne. 

Jan: Kommer hjemmesiden til at være kompatibel med Appel-produkter? 

Bente L.: Der arbejdes på det, men der er problemer. 

Mona: Synes at der har været problemer med opdaterings-frekvensen af nyhederne på 

hjemmesiden. 

Bente L.: Dette skal blive bedre samtidig med, at der også vil komme nyheder fra DRNyheder samt 

feeds fra andre medier. 

Jan: Er I ikke nervøse for at udvande egen hjemmeside til fordel for Facebook? 

Bente L.: Nej, vi tror på at Facebooksiden kan øge antallet af brugere på egen hjemmeside. 

Svenning: Hvor mange kræfter liggers der i Facebooksiden? 

Bente L.: Ikke så mange. Der bliver ca. seks statusopdateringer pr. dag. 

Helle: Facebook er et dialog-værktøj, der går begge veje. 

 

Jens: Kan man få en sms med breaking news fra P4 KBH? 

Bente L.: Ja, det eksisterer faktisk, men er vist ikke synligt nok. 

Jeg (Susanne) har efterfølgende mailet med Bente og fået følgende links:  

regionale sms-service: http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/mobilnyheder.htm 

nationale sms-service: http://www.dr.dk/Mobil/Tjenester/20070207144532.htm 

 

http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/mobilnyheder.htm
http://www.dr.dk/Mobil/Tjenester/20070207144532.htm
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AD. 4. 

Lækker aftensmad fra Årstiderne. 

AD. 5. 

Helle omdelte papirer. Kort rids: 

P4 KBH´s mission: at være regionens stemme. 

Strategi:  

 Dække Danmark bedre 

 Færre, men bedre historier 

 Skærpe den journalistiske tone 

 Eksperimentere med form og indhold 

Målsætninger 2011: 

 Flere regionale egen-historier 

 Flere journalistiske satsninger 

 Mere debat 

 Inddragelse og dialog med lyttere 

 Fokus på internt samarbejde 

 Bedre og mere Facebook tilværelse. 

Bente: Måske mere fokus på positive (samfundsmæssige) vinkler? 

Helle: Vi fokuserer på positive historier – løsningsorienteret journalistik. 

Bjarne: Langt de fleste P4KBH historier er gennembearbejdet. Men der er også grelle eksempler 

eks. i agurketider. 

Helle: specielt på morgenfladen kan det gå rigtig hurtigt. Det er ofte ”on the fly” 

Brug endelig kbh@dr.dk hvis du har ideer til nyhedsindslag mv. 

AD. 6.  

De der havde lyst fik en rundvisning i DRbyen. 

AD. 7. 

Næste mødedatoer i dialogforum: Onsdag d. 27. april 2010 kl. 17.00 samt torsdag d. 25. august 

2011 kl. 17.00  

 

Referent Susanne Møller Johansen 
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