
Dialogforum København 

Møde: Tirsdag den 10. juni 2008 kl. 17.00. 

Mødested: P4 København mødelokalet på 1. sal. 

Deltagere: Birgit S. Bardrum, Peter Fuglsang, Ulrik Hansen, Bitten Terp, Lars Rude Mortensen, 

Vivi Steen, Ole Jørgen Steinvig, Solveig Türck, Leif Kløve og Niels M. Uldall. 

Fra P4 København: Jens Linde, Helle Isted Ludvigsen, Charlotte Mørck og Henriette Rald. 

Afbud: Henriette Skibsted. 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/formanden og valg af referent 

2. P4 Danmark (DAB radio) v/Charlotte Mørck 

3. Nyt fra P4 København v/Helle Ludvigsen (Herunder lyttermålinger) 

4. Programmer: Forslag, ris og ros 

5. Næste møde 

6. Eventuelt 

1. Velkomst v/formanden og valg af referent 

Niels M. Uldall bød velkommen og benyttede lejligheden til en særlig velkomst til DR kommunika-

tionsdirektør Henriette Rald. 

Leif Kløve blev valgt til referent. 

 

2. DAB radio information v/Charlotte Mørck 

DAB radioen muligheder præsenteret – Der findes i dag en DAB radio i hvert 3. hjem, og i fremti-

den kan der med de mange kanaler gives et bredt udvalg af populære udsendelser - bl.a. Dansk-

toppen, Giro-413, ”De gyldne genhør” med bl.a. gamle quiz programmer, Lørdagsbal kl. 19-24 

(Blandet musik for 50-60+), samt egne nye produktioner: ”Krop og bevægelse” – ”Morgensang 

med pigekoret” – og i fremtiden om tirsdagen kl. 09-10 ”Sølvbryllup” med giro-413 hilsner – Evt. 
”Oldekanalen for 65+”. 

Lyttertallet er størst midt på dagen samt relativt pænt sidst på dagen… Den primære målgruppe 

er 60-70 årige (Generation Plus) – mens den sekundære målgruppe anses for at være de noget 

yngre 30-40 årige… 

Der blev fremvist et klip fra YouTube (The Zimmers) hvor pensionister smukt syngende fremførte 

melodien ”My Generation” 

Medieforliget for 2007-10 forestår en replanlægning med evt. mulighed for udvidelse af DAB-

kanalerne – herunder er det ønskeligt, at kanalens medarbejder Charlotte Mørck kunne komme 

op på fuld tid = 37 timer (p.t. KUN 30 timer/ugl.) således at bl.a. DAB-programerne kunne blive 

oplyst via hjemmeside på nettet.  Et spørgsmål om genudsendelser af radiolægen Carsten Vagn 
Hansens programmer blev forkastet, da de anses for værende utidssvarende. 

Forslag om samarbejde med Ældresagen på forskellige områder… 

 



3. Nyt fra P4 København v/Helle Ludvigsen 

Nyvalg til dialog forum med start 01.01.2009 – alle nuværende interesserede deltagere skal søge 

om fornyet optagelse i løbet af efteråret 2008; og der er mulighed for perioder af 3 x 2 år ~ max. 
6 år. Der vil blive annonceret på www.dr.dk/dialogforum  

Program udviklingen for 2009 starter snarest… 

– ”Brødrene” (En bror i provinsen = Frederiksværk) – ”Hvad er det vi laver om lørdagen”  Pas-

sion / Leg / Lyst – Regionale nyheder: ”Kommer vi nok ud i hjørnerne” – Aktualitet  ”Ud i natu-

ren” (fuglekvidren) 

Kl. 6:00 – 9:00 morgenfladen får en ny ekstra 3.vært fra Regionalen til aflastning / deling af sen-

detiderne mellem de to øvrige… 

Helle oplyste, at der nu er 3 mio. lyttere ugentlig på P4 – men: ”Hvor er lytterne henne?” og 

”Hvordan registreres lytternes interesse”  P4/KBH. Metropol radio kontra hele landet radio… 

Programmet “Brødrene” drøftet, såvel plus som minus. 

I debatten om nyhederne oplyste Jens Linde, at P4 København er en metropol kanal med fokus 

på morgenfladen (til arbejde) og aftenfladen (fra arbejde). Kravet er her et godt miks af musik, 

tale og færdsel. Et ønske om igen at få 5 min. udsendelser drøftet. 

 

4. Programmer: Forslag, ris og ros 

Der blev drøftet de forskellige de forskellige sendeflader, og i det store og hele udtrykt megen til-

fredshed med udsendelserne med stor ros til medarbejderne, der blevet meget bedre på mange 

områder. Der synes dog at være lidt uenighed mellem de forskellige dialog deltagere om nogle af 
overgangen fra lokal radio til landsradio delen.  

Nogle mangler lidt af det ”gamle” trafikprogram med Lars E. og hans hold – især de seneste op-

dateringer på trafikområdet m.h.t. nye regler for barnestole, B/E kørekortet, trafikforhold i ferie-
tiden, diverse nyheder trafikalt, sikkerhedsvest ved uheld m.m. 

En ”OBS”  vedr. nye IT-tema/udtryk; der er mange af os lidt ældre, der kunne have glæde af det. 

 

5. Næste møder 

Tirsdag den 30/09-2008 – kl. 17:00 (emnet er radioprogrammer før og NU v/Jørgen Mylius) 

Lørdag den 15/11-2008  DR-dagen 

Onsdag den 26/11-2008 – kl. 17:00 (Sidste møde i nuværende dialogforum før Nyvalg) 

6. Eventuelt 

 

e-mail adresser: hilu@dr.dk  Helle Isted Ludvigsen 

  jld@dr.dk    Jens Linde 

Trafilmeddelelser   70 100 110 giver hurtig respons via DR-P4 døgnet rundt… 

 

Ref. Leif Kløve 
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