
Referat af møde den 11. september 2007 i Dialogforum. 

 
Til stede: Birgit Bardrum, Maibritt Engstrøm, Peter Fuglsang, Kim Herskov, Metha 

Kjeldsen, Leif Kløve, Lars Rude Mortensen, Ole Steinvig, Solveig Türck, Niels M. Ul-

dall, Jens Linde, Anette Hansen og som gæst Søren Malling 

 

Afbud fra: Hans Jørgen Albeck, Bitten Christoffersen, Ulrik Hansen, Henriette Skibsted 

og Vivi Steen 

 

1. 

Formanden Niels M. Uldall bød velkommen til deltagerne og M-chef Jens Linde. 

 

2. 

M-chef Jens Linde fik ordret og oplyste om, at han var ny chef for ”Aktualitet”, efter at 

man samlede forskellige programmer. Fremover får vi kontakt med projektledere. DR 

ovennævnte afdeling består af 1 M-chef, 1 P-chefer, 2 Projektledere og 45 medarbejdere. 

M-chef = Menneske chef. P-chef = Programchef. 

 

De 2 nye Projektledere er: Helle Ludvigsen og Gitte Olsgaard, som ikke er på plads end-

nu. 

Jens Lindes opgave er at tage hånd om medarbejderne, og udnytte mulighederne for rota-

tion i DR. 

 

P-chef Judith Skriver skal tilføre nye projekter og tage sig af økonomien.  

Både M-chef og P-chef har ca. 80 medarbejdere.   

På grund af økonomien vil der blive store besparelser på sporten, så det bliver ”Nyt for 

alle”. 

Der bruges store ressourcer på for- og eftermiddag´s programmer i P4. 

 

Jens Linde fortalte om en god afsked for Palle Hermond. 

 

3. 

Besøg af Søren Malling der fortalte om at være skuespiller og om serien, ”Forbrydelsen”, 

der snart fortsætter igen. Det var et spændende foredrag. Serien fik ros, men det blev dog 

bemærket, at den var meget langtrukken.  

 

4. 

Herefter var der en meget lang debat med ris/ros til programmerne. 

Morgenværterne er gode. 

Nogle mener, at der var for meget debat mellem 10-12, og andre mener, at det er et godt 

program. 

Svar: Det er ikke muligt, at lave regionalt P4 hele formiddagen. Derfor er der dette store 

skift. 

Der er lidt for enhver smag. 

De regionale nyheder gentages hele formiddagen og det kan blive lidt kedeligt.  

Svar: Der bør være regionale nyheder fra P4. 

 



Radioavisen kl. 12 er skåret ned med 10 minutter på grund af besparelser, da det er meget 

dyrt, at lave radioavis. 

 

Trafikradio. Det blev beklaget, at dette program er udgået og erstattet med: ”Fredag på 

farten” hvor de spiller: ”Musik for folk i en bilkø”. Det er i den grad enerverende, at få 

gentaget, at der er bilkøer. De giver en del mad- og bageopskrifter, det er ikke til gavn for 

trafiksikkerheden, at skrive det ned, når man kører. 

 

Ønsker til P4 om musik, bliver engang imellem sendt videre til andre programmer.  

Svar: Det sker fordi de passer bedre der. 

 

Formanden oplyste, at der i forbindelse med indflytning, er sket nogle tekniske fejl. Er de 

blevet retter?  

Svar: Efter at man er gået over til digital, er der ikke samme mulighed for kontrol og sy-

stemet er meget kompliceret. Derfor er det svært at undgå fejl.  

 

5. 

Der er DR-dag møde den 3. november kl. 10-17. Hvor der er gruppearbejde, orientering 

og spørgsmål til ledelsen. 

 

Næste møde i Dialogforum 19. november 2007.  

Emner – se referat af 12-6-2007. 

DR vil udpege en eller flere personer, der vil deltage. Det vil eventuelt være de nye pro-

jektledere, der så vil fortælle om, hvilke intentioner de har, for hvad der skal ske frem-

over. 

 

Det første møde i det nye år er 6-2-2008.    

 

6. 

P4 er holdt op med at sige: ”Vi ved hvor du er.” De har åbenbart ikke længere styr på lyt-

terne. 

 

Kulturnat vil blive afholdt og der bliver åbent hus mellem 18 – 22.30.  

 

Mødet sluttet kl. ca. 20.00. Formanden rettede en tak til DR – især til Jens Linde. 

 

Referent: Ole J. Steinvig 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


