
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle. 

Tak for sidst. Her kommer så referatet fra Niels M. Uldall. 

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønsker jer og jeres familier en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår, og tak for hyggeligt samvær i det, snart, forgangne 

år. 

Jeg glæder mig til at se jer alle til vores næste møde den 6. februar 2008. 

 

De bedste hilsner fra 

Anette 

 
Referat fra Dialogforum i P4 København 

mandag den 19. november 2007 på Kaj Munks Vej. 

 

Til stede: Birgit Stripp Andersen, Bitten Terp 

Christoffersen, Henrik Diemer, Maibritt Engstrøm, 

Peter Fuglsang, Ulrik Hansen, Lars Rude Mortensen, 

Vivi steen, Niels M. Uldall. 

Fra P4 København: Jens Linde, Helle Isted Ludvigsen, 

Gitte Olsgaard, anette Hansen. 

Afbud: Hans jørgen Albeck, Kim Herskov, Metha 

Kjeldsen, Leif Kløve, Henriette Skib sted, Ole J. 

Steinvig, Solveig Türck. 

 

1. Formanden bød velkommen, specielt til de 2 nye 

repræsentanter fra P4 København, Helle Isted Ludvigsen 

og Gitte Olsgaard - samt til Bitten Terp 

Christoffersen, der pr. 1. december afløser Metha 

Kjeldsen ved dennes bortrejse til Jylland. 

Til referent valgtes Niels M. Uldall. 

 

2. Nyt fra P4 København 

Jens Linde præsenterede de 2 nye ledere: Helle som 

projektchef, der fremtidig repræsenterer virksomheden 

udadtil. 

Gitte som projektleder, der leder stationen i det 

daglige - i snævert samarbejde med Helle. 
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Jens Linde er den helt overordnede, som Helle og Gitte 

refererer til. 

 

Efter at de to nye havde præsenteret sig selv, fulgte 

en orientering ved Gitte om valgdækningen. 

Orienteringen fulgtes af en debat om både valget på P4 

København og på DR1. Der uddeltes især mange roser til 

P4 Kbh.  

På valgaftenen og om morgenen efter valget havde man 

forsøgt at præsentere resultaterne m.m. på en lidt 

anderledes måde, der især skulle præges af hurtighed 

med hensyn til at få nyhederne frem. Man tænkte på 

tværs - og ikke i kasser. Dette er blevet meget 

påskønnet.  

Ikke mindst af budgetmæssige grunde måtte man under 

valgkampen foretage nogle personalemæssige 

omfordelinger,  bl.a. for at få en daglig valgleder. 

Man vil også fremtidig kunne nødsages til i perioder 

at foretage sådanne ommøbleringer. 

 

Der orienteredes om Kulturnatten, hvor man  fra kl. 18 

til 23 havde haft 7-800 besøgende (DR havde ialt haft 

flere tusinde). 

 

Der åbnedes lidt for fremtiden: Morten Kjær er blevet 

ny redaktør for P3 og P4. 

P4 København sender p.t. 47 t. ugentlig. Lidt mere 

næste år, hvor man også skal lave et par 

landsproduktioner. Den strategiske målgruppe har 

hidtil været aldersgruppen 40 - 60+. Fremtidig bliver 

den: 40 -60, idet man  herved håber at kunne tiltrække 

nogle lidt yngre lyttere (under de 40). Målsætninger 

for P4 er nytteværdi, at være informativ, nærværende, 

skabe nationalt fællesskab.  

Også de næste år møder man "en økonomisk virkelighed". 

Der afholdes en koncept-workshop over 2 dage for 

medarbejderne på P4 Kbh. - med henblik på,  at der 

sker noget pr. 1.1. 2008 - og at man fremtræder 

anderledes. 

Det besluttedes, at næste møde i Dialogforum skal 

omhandle den fremtidige strategi for P4 Kbh. m.m. 

 

3. Programsegmenter og Lytterundersøgelser / ved 

Dennis Christensen, DR Medieforskningen 

 

En kort smagsprøve på orienteringen: 

 

Der er målt på befolkning over 12 år. 

P4 fylder 36 % på hele radioområdet, 52 % af DR´s 

samlede radioproduktion. 

2003: 2,5 mill. lyttere 

2007: ",3 mill. lyttere. 

 

I Kbh.: Ugentlig dækning : 40% af alle radiolyttere 

lytter mindst 1 gang om ugen. 

Daglig dækning: mindst 30%: mindst 1 gang om dagen. 

Markedsandel: 1/3 af al radiolytning i Kbh. er på P4. 

Der er sket et mindre fald siden 3. kvt.. 2006. Er dog 
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påny steget lidt igen i seneste kvartal. 

40 år+ i Kbh.: 58 ugentlig, 46 % daglig. 

 

P4-brugere lytter i markant mere tid end andre 

radiolyttere. 

 

  

 

Segmentering: Gallup segmenterer ikke i farver, men i 

4 - 5 kriterier: 

1. Traditionelt individorienterede 

2. Moderne individorienterede (20-40 årige) 

3. Moderne fællesskabsorienterede (20-50 årige) 

4. Traditionelt fællesskabsorienterede (50+) 

Se iøvrigt www.gallup.dk 

 

P4 Kbh. har en lidt yngre lytterprofil end øvrige 

landsdeles P4-lyttere. 

P4 Kbh´s lyttertal er påvirket af, hvem der laver 

radio. 

 

DAB er mest udbredt blandt lyttere på over 40 år. 

 

4. Programmer: forslag, ris og ros 

Var behandlet under pkt. 2 

 

5. Efterkritik af DR-dagen 3. november 

 

Der var forskellige bemærkninger. De fleste fandt, at 

dagen var bedre organiseret end i 2006. Deltagerne 

havde større udbytte denne gang. Det var især 

gruppearbejdet, der var mere vedkommende. 

Formanden kunne berette, at det bl. skyldtes forslag 

fra en række formænd og næstformænd over hele landet. 

De var af Dialogforum Næstved blevet opfordret til at 

bidrage aktivt med forslag. 

Nævnte dialogforums formand (Næstved) søger at samle 

alle formænd og næstformænd til fællesmøde vedr. emner 

af fælles interesse 1-2 gange årligt. 

 

6. Næste møde 

 

Kommende to møder afholdes 

onsdag den 6. februar 

tirsdag den 10. juni 

 

Som kommende emner foresloges: 

 

1. Strategi for P4 m.m. 2008 - "øjenåbner" efter 

programmedarbejderkonferencen.  

2. DR´s udbud på Internettet - P4, P4 Kbh. og andre. 

   Herunder ligeledes: 

   PODcast 

   TODscreen 

   DR-undervisning m.v. 

3. Platforme 

4. Vivi Steen foreslog et foredrag af Ulrich Haagerup: 

Om den nye medieverden. 

www.gallup.dk
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Jens Linde foreslog dette henvist som indslag på 

DR-dagen 2008. 

 

7. Eventuelt 

 

Der forelå intet. 

 

Mødert hævet kl. 20.10. 

 

Niels M. Uldall 

referent 

    

 

  

 
  
 


