
 Referat fra Dialogforum møde Esbjerg  

Dato: den 10. februar 2010  

Tid: kl. 17-19  

Sted: Josef i Kunstpavillonen, Havnegade 20.6700 Esbjerg  

DR. Forum forkortet til DRF i ref.  

Anette Joensen forkortet til AJ i ref.  

Dagsorden:  

1) Velkomst ved Tor-

ben Schrøder  

 

2) Siden sidst, Pluk fra 

DR-dagen som orien-

tering til de der ikke 

var med  

 

 

3) Hvordan kan vi som 

DR forum støtte op om 

og være med til at 

styrke P4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat:  

Formanden bød velkommen og takkede for opbakning til 

mødet  

 

DR- dagen var rigtig god og DR´s folk var gode til at lede 

grupperne og svare konkret på stillede spørgsmål.  

Der er forslag om at afholde en ekstra DR dag med em-

net ”Teknik”, nye tendenser på området.  

Dette kunne evt. gennemføres med sponsorstøtte.  

 

Borgerjournalistik, det er der pt. Primært på trafikområ-

det.  

AJ: ”Dine nyheder” på hjemmesiden ligner det lidt.  

DRF: godt med åbninger ud mod folk” / samfund, for at 

få almene historier på banen.  

Gode egns- / borgerhistorier.  

Spørgsmål fra DRF: er der ”genbrug” af programmer mel-

lem regionerne?  

AJ: der arbejdes ikke længere konkret med programmer 

som tidligere  

Der var en god og interessant drøftelse af hvad der kun-

ne forbedres og hvad der allerede er godt. Men det kan 

være svært at skelne mellem lytterens egne interesser og 

samtidig have en objektivt syn på P4 overordnet.  

De respektive radiokanaler understøtter fint alder og inte-

resser blandt lytterne.  

For og imod nyhedsfladen, langt de fleste udtrykte til-

fredshed.  

Dialog fora skal altid være opmærksom på at vi er her for 

at støtte DR både positivt og kritisk. Derfor skal vi arbej-



 

 

 

 

 
 
 
4) Fællesmøde i Kol-

ding hvor vi reservere 

datoerne 18-19-20.05  

Let traktement  

 

5) Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Tak for i dag ved 

Anette Joensen( AJ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de med at være mere konstruktive og ikke dyrke ”enkelt 

sager”.  

Vi kan være med til at påvirke toneangivende beslut-

ningstagere på området, såsom lokale politikere, medie-

ordfører o.l.  

 

Husk at reservere datoerne, endelig udmelding kommer 

senere.  

 

 

 

Inger Bach ny DR chef, hun kunne være interessant som 

foredragsholder. Forslag til dato kommer senere.  

Forespørgsel fra P4 Syd om et fællesmøde i maj 2011. 

Forslag om Michael Christiansen som oplægsholder.  

DR–dagen er den 6. november 2010 I København.  

Næste møde er den 1. september 2010 kl. 17-19 i Es-

bjerg  

 

 

Danmarksindsamlingen gav i år kr. 163.000 (godt gået)  

Den 4. april 2010 fylder DR 50 år  

Den 6. april 2010 holdes der jubilæumsreception. (invita-

tion kommer senere)  

Den 9. april 2010, 70 år for invasionen. Der laves et 

morgenprogram i samarbejde med de øvrige lokale afd., 

der efterfølgende kommer på hjemmesiden.  

Lyttertal for Esbjerg er steget igen i Esbjerg området.  

Tak for denne gang.  

 

Ref. Syrén Mortensen  

 

Kommentar til referat fra Svend Hansen: 

Der står i referatet: ” De respektive radiokanaler under-

støtter fint alder og interesser blandt lytterne”. Dette gi-

ver det indtryk, at ingen havde kritiske bemærkninger - 



igen - til musikvalget på P4. Jeg mener at det bør frem-

gå, at der er nogen der mener, at P4’s musikvalg er rette 

meget imod helt unge. 

 

Der blev udtrykt bekymring over, hvordan sporten ville 

blive dækket, hvis den bliver fjernet far P 3. 

 

Det sprog, der tales, blev atter kritiseret. 

 

Der blev udtrykt forbavselse over at det er nødvendigt 

med to værter på ”Formiddag på 4’eren” og iøvrigt kritik 

af kvaliteten af netop det program. 

 

Jeg rejste et konkret spørgsmål, som Annette lovede at 

undersøge nærmere, nemlig om der findes en opgørelse 

over, hvor beløbene til Danmarksindsamlingen kommer 

fra. Der savnes en opdeling af: 

- beløb indteleforneret (mobil og fastnet) 

- beløb i forbindelse med bortlodning og aiuktion 

- beløb fra firmaer (der vel kan anses for reklamekroner) 

 

Samtidig blev der spurgt, om det er korrekt, at DR beta-

ler for kunstnerne, der optræder og at disse efterfølgende 

donerer pengene til indsamlingen 

 


