
Referat fra møde i Dialogforum 11.11.08 
 
Afbud fra: Niels Ulldal, Ole Stensvig, Hans Jørgen Albeck, Kim Herskov, Maibritt Engstrøm, 
Leif Kløve. 
 
Første punkt på dagsordenen stod Jakob Mollerup for: 
Jakob Mollerup er Lytterne og Seernes redaktør. Den idé er hentet fra amerikanske aviser 
tilbage i 60’erne. Efter en række uheldige episoder opstod behovet for at have én i 
systemet, brugerne kan hive fat i, hvis noget er gået galt. Én der tager sager op – ser på 
sagen med andre øjne. 
 
I Danmark var der i DR i 2004 historien om dagplejemoderen fra Mors, der skulle havde 
slået et barn. Historien viste sig at være et ”kreativt sammenklip”, og affødte oprettelsen 
af Jakob Mollerups stilling. Som Lytterne og Seernes redaktør har han formelt 3 
hovedområder: 
1. Ankeinstans – program-etik 
2. Holde sig løbende orienteret om, hvad der optager seere og lyttere. ½-årlig 
rapportering til direktionen. 
3. Medvirke i forskellige debatter, rejse rundt til forskellige uddannelsessteder. 
Desuden sidder JM i DR’s etik-udvalg. 
Jakob Mollerup er ansat af DR’s bestyrelse og fra 2008 er stillingen skrevet ind i 
Medieforliget. 
Fritiden bruges som formand for Kritisk og undersøgende journalistik. 
Læs evt. mere på dr.dk/etik 
 
2. Evaluering af Dialogforums møderække 

 Klar målsætning for Dialogforum 
 Alle bør starte på samme niveau - grundintroduktion 
 Intro: Hvordan laver man radio? 

 Medbestemmelse over for Dialogforums indhold i møderne 
 God indsigt i husets funktioner 
 Godt med fast tovholder (Anette) 
 Mere ud af Dialogforum, ved at stille medlemmerne nogle opgaver 
 SLS har på forhånd 4 pladser 

 ”Gamle medlemmer” står til rådighed med at besvare spørgsmål fra nye 
medlemmer 

 Mini-dialogforum 60+ til gavn for DAB (5 medl.) 

 Lyttervenner (Helles betegnelse for Dialogforums medlemmer) 
 
3. De nye Dialogfora begynder til nytår og vil bestå af ml. 5-15 medl. 
 
4. Evt. 
Flere medlemmer bemærkede skiftet i brugen af meterologer, nu DMI, som skal trænes i 
”kundetække”. 
P4 skal ud i regionen én gang pr. måned – dec. Slotsarkaden i Hillerød, samarbejde med 
Rabatten. 



Det officielle møde sluttede med et forrygende sammenklip af Jens Michael Nielsens 
skønne morgen 10/10 – Godt gået, Helle! 
 
Sluttelig var P4 vært ved et dejligt middagstraktement i VIP-logen. 
 
På vegne af Dialogforum – tak for en række hyggelige og indsigtsfulde møder gennem de 
sidste 2 år. 
 
Solveig Türck 
 
 


