
Referat fra Dialogforum møde Esbjerg 

 

Dato: den 12. september 2012 
 

Tid: kl. 17-19,30 

Sted: Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

 

Afbud: Jørgen, Iver, Hans, Hardy 

1. Velkommen og  

særligt velkommen 

til Rasmus Poulsen 

Larsen fra P4 

Nyhederne. 

 

 

2. Indledning ved 

Anette Johnsen – 

lidt om tiltag og 

”det lykkedes vi 

med”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DR og kulturen. 

Lars og Torben 

beretter lidt fra 

mødet den 

10.september i 

Aarhus. 

Formanden bød velkommen. 

Vi gik direkte til pkt. 2, da vi lige ville og se om de sidste ikke 

skulle dukke op. 

 

 

 

 

Anette orienterede kort omkring samarbejde med Jyske Vestkysten 

omkring et tema om udsatte børn og indberetninger. 

2 medarbejdere fra P4 og 5 medarbejdere fra Jyske Vestkysten, for 

at sætte fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til området. 

Har det større gennemslagskraft når vi arbejder sammen om det. 

Der er snart menighedsrådsvalg det sættes der også fokus på. 

P4ma udvides måske også til de øvrige distrikter. Vi fastholder 

samarbejdet med Dansk firmaidræt. 

Der kan følges med i sidste tiltag og nyheder op P4´s hjemmeside.  

Fællesprojekt den 2/10, med de øvrige distrikter når folketinget 

åbner igen. 

Den 2/10 er det 40 år siden vi stemte ja til et medlemskab af EF, det 

vil der også komme en udsendelse med, indeholdende forskellige 

indslag fra den tid. 

Fælles indslag med de øvrige distrikter omkring nedrivningsklare 

huse. 

 

DR dagen er den 17/11-2012  

 

 

 

Lars orienterede om dagen, det var en god dag og der blev lagt op til 

kulturdialog København vs provinsen. 

Temaer som kultur i medierne, generelt temaer omkring det 

kulturelle. Der var tre oplægsholdere fra provinsen med hver deres 

ud på kultur. 

Herefter var der paneldiskussion, med spørgsmål fra deltagerne. 

 

 



 

 

 

4. Hvad skal vi 

fremhæve på 

Åbent hus dagen i 

Aabenraa – lørdag, 

den 15. september. 

 

 

5. Nyheder på P4 

Esbjerg & Syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

De gik derfra med ordlyden: Vi har lyttet, men ingen lovord. 

Men tog hjem med positive input. 

 

Anette opfordrede til at være obs på at gøre opmærksom på 

dialogforum og forsøge at rekruttere mulige kandidater. 

Der stilles op i foyeren. 

 

 

 

 

Rasmus Poulsen Larsen: 

 

Vi blev præsenteret for en lille øvelse som medarbejderne møder 

som udfordring hver dag på redaktionen. Han introducerede kort til 

opgaven og fortalte om forskellige eksempler på udfordringerne. 

Alle tre grupper gave sit bud på hvordan nyhedsfladen kl. 6:30 

kunne tage sig ud. Det gav en god drøftelse og vi fik vendt 

holdninger til hvad der er relevant og vigtigt. Men som sædvanlig 

ser vi jo forskelligt på tingene. 

 

 

Torben takkede for i aften. 

  

 


