
 
1. Vi har radiokanalerne P4 Syd, P4 Esbjerg og P4 Trekanten. 
     Hvad sætter du mest pris på? 
     

 Morgenradioen er generelt højt værdsat. I morgenfladen er 
det også godt, at journalisterne er meget ude i ”marken”. 
F.eks. var journalisten på besøg i en mose. Programmet 
fængede og gav anledning til at besøge området. 

 Trafiksituationen er uundværlig 

 Vejrudsigten kan man næsten sætte sit ur efter. Det er 
dejligt med faste programpunkter 

 Godt at programmerne ikke er forjagede 
 
    Hvad vil du helst have lavet om på? 
 

 Fortælletimen ønskes tilbage, da det er et lokalt og 
vedkommende program 

 Morgennyheder er vigtige, men man mangler dog flere journalistisk-
vinklede historier. Selve morgenfladen burde indeholde flere 
reportager.  

 Musikudvalget virker lidt ensidigt 

 Ved lyttermedvirken savnes de personlige stemmer v. telefonopkald i 
stedet for de mange sms’er og mails 

 

 
2. Vi har fået jer til at give os feedback på vores arbejde. Hvordan   
    kan DR bruge jer dialogmedlemmer mere / bedre? 
    Hvordan kan vi brede dialogen længere ud, så vi kommer i endnu   
    bedre kontakt med dem, der betaler licensen? 
 

 Der har været alt for få møder i opstarten (DIFO). Man kender ikke 
hinanden og har brug for at snakke sig varm, inden man mødes til 
fællesmøde og DR dag 

 DIFO vil gerne være testdummies for DR Syd. Brug os til at afbryde 
ideer  

 ”Modne” DIFO medlemmer har oplevet at blive hørt (f.eks. en 
opfordring om at deltagere i ”2 generationer” selv medbragte musik) 

 
 



 Lytter DR virkelig til, hvad DIFO siger? Det er ret påfaldende, at den 
gennemgående holdning i vores fora ikke bakker DR’s ændringer 
op. Signalet fra DR er dog tydeligt: Vi har besluttet at gennemføre 
vores plan! 

 Det ville være godt med flere lytterundersøgelser 

 Mere konkret dagsorden på DIFO møderne ønskes 
 
 
3. Hvordan var opstarten for ”nye” DIFO medlemmer? 
 
     Værdsat: 
 

 Morten Teilmann Jørgensens information omkring DR og nogle 
tekniske finesser i arbejdet med indslag 

 7 værdigrundlag, som blev givet som fokusopgave. Man savner dog 
opfølgning på dette 

 
 
     Savnet: 
 

 Oplever ikke at være kommet ordentligt i gang 

 Fremmødet ikke optimalt, hvilket man undrede sig over, da folk selv 
har meldt sig 

 


