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Dialogforum 

 

Referat af møde, mandag den 1. februar 2010 

 

Dagsorden: 

 Valg af referent 

 Strategien på P4 v/Ole Mølgaard 

 Siden sidst ved P4 København 

 Siden sidst ved formanden 

 Evt. 

 

Der var afbud fra:  Anni Welander, Brian Norup, Peter Fuglsang og Claus Bodenhoff. 

 

Redaktør af P4 Ole Mølgaard var indbudt som oplægsholder om P4 s organisering og 

medieprofil. Efterfølgende debat om oplægget.  

OM nævnte indledningsvis at han tidligere især har arbejdet med musikken på P4, 

men pr. 1.1 er blevet redaktør på P3, P4 og P5.  

Præsenterede P4 som en unik radiokanal ikke kun i Danmark, men også i EU og i 

verden i øvrigt. Det er den radiokanal som har flest lyttere. Refererede til en under-

søgelse, som viser at 50 pct. af lyttere var på P4 og at 3,3 mio. lyttede til P4 over en 

uge. Det fælles billede af kanalen er at den samler Danmark. Kanalen er kendeteg-

net af en sammenhængskraft mellem musik, lokalnyheder og trafikmeldinger. I yd-

myghed over for dette grundlag skal kanalen udvikles i fremtiden.  Kanalen lyttes 

især af lyttere over 40 år, men også de unge lytter til P4 og bruger faktisk kanalen 

mere en facebook. Det er en meget bred gruppe der lytter til P4, der både tæller 

højt- og lavtuddannede.  

Det er vigtigt at definere en ramme for kanalen og skabe kant til andre konkurre-

rende kanaler.  F.eks. i forhold til P3 afspejles forskellen i en anden stemning, en 
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mere lun tone, samt et andet musikvalg. Kanalens særpræg afspejles også i en an-

den måde at lave journalistik. Det skal være løsningsorienteret journalistik med en 

løsningsorienteret udgang. Der lægges i sær vægt på live og ikke båndede udsendel-

ser.  

OM kom også ind på digitaliseringens betydning for radiomediet med mulighed for 

flere og specialiserede kanaler.  Flere tidligere P4 udsendelser er rykket til P5 og på 

DAB. 

Det er afgørende at kanalen bevarer sit særpræg og den må ikke blive gammel med 

lytterne, men skal holde sig ung og tage imod nye generationer af lyttere.  

 

I den efterfølgende debat blev flere emner debatteret: 

 Spørgsmål om at flytte Mads og Monopolet og Plader på spil til P4. 

 Fordele med flere radiokanaler ved digitaliseringen.  

 For meget småsnak mellem studieværterne.  

 Efterlysning af med indhold i stedet for musik. 

 Programindhold er for tyndt formiddag mellem 10-12. 

 Vigtigt at undgå gentagne nyheder men gerne uddybende nyheder. 

 Ros til den opsummerede nyhedsudsendelse 12.30 

 

Helle Ludvigsen berettede om nyt på P4 siden sidst. ”Så har vi balladen” er et nyt 

program som sendes lørdage mellem 10-12 med Monica Krog Meyer og Dennis Jo-

hannesen som studieværter. Programmet går tæt på parforholdsproblemer. Det er 

et livstilsprogram, som bliver til sammen med lytterne og som sendes live lørdage i 

februar.  

Programmet ”Madsen”, hvor Alex Nyborg Madsen præsenterer ny musik har over-

taget sendetiden fra det tidligere program ”På farten” I programmet varmes der op 

til Melodi Gran Prix.  

Omtalte P4 hjemmeside med omtale og præsentation af programmerne.  

Som noget nyt er Billedbasen kommet på hjemmesiden. Ideen er at lyttere sender 

fotos ind, f. eks. Vinterbilleder. Derved genkender folk sig selv via billeder og samti-

dig bliver historier også fortalt via billeddækning.  
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P4´s kommunalvalgdækning i efteråret blev drøftet. Der blev bragt regionale valgud-

sendelse med kandidater, hvor der kom lytterspørgsmål ind i forhold til 6 temaer. Et 

mål med dækningen af valget var at skabe en større valgdeltagelse.  

Denne målsætning blev ikke opfyldt.  

 

Orientering om den nyligt afholdte Danmarksindsamling til Afrika og Haiti og Dan-

marks Radios rolle i denne forbindelse blev drøftet.  

Der blev refereret til sag om programetiske regler for DR´s medvirke ved indsam-

ling/auktioner.  

 

Under almindelig ris og ros blev der omtalt: 

 Kritik af for megen omtale af januar måned.  

 Valgdækningen.  

 80er musik f.eks. blæsergrupper.  

 Efterlysning af anden europæisk musik end engelsksproget.  

 Tekniske problemer ved omstilling mellem plader og tale. 

 Kommende work shops.  

 Up Date 

 Synspunkter om DR dagen som nogle fandt skuffende andre spændende. 

 

Næste  møde: 5.5.  

 

DR-dagen holes den 13.11 

 

Referent  

Peter Johnsen 

 

 

 

 

 

 


