
Dagsorden/referat for møde i Dialogforum Esbjerg tirsdag d. 24.april 17-19 i 
Musikhuset i Esbjerg:  

Mødt: Ragnhild, Bent, Søren, Ole, Svend, Ira og Rasmus Poulsen Larsen fra DR SYD 

Afbud fra tre medlemmer. Øvrige? Den sene udsendelse af dagsordenen har måske 

forstærket fraværet en del. Det rådes der bod på i fremtiden, hvis det står til formanden. 

1. Regionale nyheder på P4 Esbjerg. Vi aftalte sidst at tage udgangspunkt i torsdag d. 

19.4. med særlig vægt på morgen og middag. I kan endnu lytte dem på 
www.dr.dk/esbjerg   

- er nyhederne relevante for jer?  

Ja, naturligvis har nyhederne relevans. Vi efterlyser blot flere Esbjerg-nyheder eller ”i 

nærheden af Esbjerg-nyheder”, når der er tale om en ”Esbjerg-nyhedsudsendelse”. Den 

aftalte dato for koncentreret lytning, torsdag den 19. 4., fra morgen til aften, gav rig 

anledning til at komme med eksempler på, at det kan blive meget bedre i fremtiden. 

Kommentarerne var mange, men der blev også sat fokus på det tekniske, fordi lydkvaliteten 

svinger en del, når der er tale om netlyd eller radiolyd. 

Trafikmeldinger om tog og færger m. m.  til tiden bør ikke meldes ud i radioen. 

Dialogforum ønsker en statistik over nyheder fra Esbjerg over en 2 måneders periode for at 

bringe klarhed over situationen om fordelingen af nyheder. 

- er de til at forstå? 

Ja, medarbejderne taler et klart sprog. 

  
- er de præsenteret ordentligt?  
 

Ja, men udtrykket ”dårligt vejr” bør efter Dialogforums mening slettes, fordi det er for 

subjektivt. 

- hvad mangler I?  

Flere nyheder fra Esbjerg-redaktionen. Så kort kan det siges. 

2. Nyt fra DR i det sydligste Jylland  

Rasmus Poulsen Larsen gennemgik den aktuelle mediesituation med særlig hensyn til DR 

Syd. DR - Syds markedsandele blev vist og kommenteret især i forhold til TV2 radio. Det ser 

ikke så ringe ud! Nyhedskriteriet blev drøftet endnu en gang, fordi det aldrig må komme ud 

af fokus. ” Er det nyt? Er det væsentligt? Er der en identifikationsmulighed?” 

”Den stjålne cykel fra Sundeved Genbrugsbutik (23. 4.)” var omdrejningsemnet i punktet. 

file://///www.dr.dk/esbjerg


Den nye hjemmeside, hvor der er ansat tre personer i Esbjerg, var en nyhed for 

Dialogforum, der vakte tilfredshed. 

Tharben Hansens nyudnævnte såkaldte” M-funktion” i DR blev forklaret af Rasmus Poulsen 

Larsen. ”M” står for” menneske”, så Tharben befinder sig heldigvis stadig inden for 

rækkevidde. 

3. Det næste møde  

Dagordenen skal sendes i god tid. Afbud ønskes, hvis man ikke deltager. 

- hvad skal det handle om?  
 

Den nye hjemmeside plus en opfølgning på fokus på de lokale Esbjerg-nyheder. 

- dato? 

 Den 24. maj i Esbjerg Musikhus kl. 17 – 19.  

Referent: Ole Jacobsen 

 

 


