
 

 

Dialogforum København  
mandag d.1.nov. 2010 
 
Afbud fra:  
 
 
OBS!  
 
P4 har brug for lyttervenner til workshops på Charlottenlund Fort 
 
fredag d. 26.11. Tema: Nye tanker om ”Weekend” 
 
Er du interesseret – meld tilbage til Helle Ludvigsen hurtigst muligt 
 
 
 
Ændring til dagsordenen: 
Web / Bente Lund – desværre sendt til Århus i to dage – Helle Ludvigsen tager punktet 
 
Endvidere blev spørgsmålet om: Hvad sker der med vores input? Hvordan bruges de – 
hvordan kommer de ud til rette vedkommende? diskuteret. 
Til sidstnævnte: Helle og Kathrine laver et referat til redaktionen til brug for kritik og 
efterkritik – flere af vore input er allerede implementeret (fx 12.30-nyhederne), mening om 
værterne( – feet back) og kommentarer om musikken. 
Helle er i dialog med de andre områdechefer, og forsikrer at input kommer videre. 
Stationens workshops bruger også lyttervenner til feet back. 
Forslag om i referatet at nævne, hvilke enkeltpunkter, der har været oppe at vende på 
mødet. P4 er det primære interesseområde, men man er også meget åben overfor input 
ang. resten af DR. 
 
Runde – ris og ros: 
Dejligt når man genkender indslag fra lokalområdet (P4 og Lorry) 
Ugens gæst (søndag) om en arbejdsløs mand i aktivering var meget rørende og  
medrivende – meget vedkommende! 
Henvisninger til hjemmesiden kunne føles irriterende (- især hvis en computer var uden for 
rækkevidde) 
Morgenens ”vejrmand” får lov at tale selv 
Ønske om mere ”sproghjørnet” 
Hvor er Jens Michael Nielsen? (Arbejder desværre ikke længere i DR) 
Hvad så med lokalrapporterne? 
 
Lidt for meget snak om morgenen; Ole og Charlotte står for alle morgenudsendelser 
resten af året, pga. omstruktureringer. – De arbejder på at give dagene deres særlige 
kendetegn, fx med sms-indslag om tirsdagen. 
Britt Berglund er pt. udlånt til Sjælland. 
 
Spil-dansk-dagen, burde der være mange flere af 
 



 

 

Hvordan har samarbejdet med Lorry fungeret?  
Helle ridsede historikken omkring samarbejdet op:  
Hele ideen opstod tilbage på en workshop på Charlottenlund Fort i maj måned, hvor man 
nåede frem til, at nyhedsdækningen på P4 skulle indeholde ”flere egen-historier med 
dybde og bund”. 
Man skulle indlede et samarbejde med DR-nyhederne om færre men bedre nyheder. 
For at ”sprøjte flere vitaminer i P4” blev ”For døve øre” sat i værk i samarbejde med Lorry. 
P4 stod for optakt og opfølgning i dagtimerne – Lorry fulgte til dørs i deres 
aftenudsendelse.  Nyhedshistorierne går igen på hjemmesiden, med billeder der leder hen 
til historierne - udbygger stof fra radioen og følges op i løbet af dagen med links/ 
videopakker etc. 
P4 danner billeder – Lorry sætter dem på! 
Samarbejdet evalueres senere, evt. mulighed for at det udvides og fortsætter. 
 
Endvidere oprettedes 1.holdet – en rapportergruppe med opgave at finde historier til den 
efterfølgende dag. Gruppen møder ind allerede kl. 4 for at læse aviser mm. 
Holdet skal coache journalisterne, således at man bliver i stand til at sende flere nyheder, 
man selv har fundet, bringe flere indslag fra sendevognene af nyhedsmæssig karakter. 
Stor udfordring af have journalister nok til 1.holdet. 
 
Facebookgruppen med 1600 lyttere bruges også i jagten på gode nyheder. 
 
 
Det nye eller kommende dialogforum: 
Rigtig mange af dette dialogforums medlemmer har meldt tilbage, at de ønsker at 
fortsætte. Efter et særdeles givtigt reklameindslag fra Mona og Helles side, er der også 
indkommet ansøgninger fra mange lyttere, der er interesseret i at arbejde for P4. 
Hvis de medlemmer der har ønsket at fortsætte også kommer i betragtning, vil der være 3 
pladser at besætte. 
 
 
Siden sidst 
Den kommende lørdags DR-Dag var naturligt oppe at vende. Mona og Peter Fuglsang var 
begge udpeget til at være tovholdere i eftermiddagens workshops. 
 
Næste møde i Dialogforum/København: 
 
Tirsdag d. 8. februar 2011. 
 
Forslag til dagsorden: 
 
Konstituering af det nye Dialogforum 
Bente Lund – web og introduktion til DR 
Rundvisning 
Jakob Mollerup, lytternes ”vagthund” 
 
Ingen punkter under evt. 
 



 

 

Tak for godt samarbejde i Dialogforum  
 
Referent: Solveig Türck 
 
 


