
Referat af møde i Dialogforum København – den 26. Maj 2009. 

 

Helle Isted Ludvigsen indledte med at byde velkommen og konstatere, at der var indløbet 3 afbud 

(og referenten afstår fra at nævne navne på hverken deltagere eller fraværende … af skræk for at 

nævne de forkerte – så god er jeg ganske enkelt ikke til jeres navne endnu). 

Derefter blev vi vist rundt i DR byen – den klarede Helle selv sammen med kollega Katrine Asp-

Poulsen . Vi fik set de store TV-studier (hvor der pt. var optagelse af 2009-julekalenderen), 

fællesarealerne, det imponerende receptions- og ankomstområde samt nyhedsområdet/studiet. 

Her fik vi lov at komme indenfor og se, hvor TV-avis, sport, vejrudsigt mv. sendes fra.  

Herefter gik vi ”hjem” til DR-København, hvor vi fik en dejlig buffet, samtidig med at det egentlige 

møde startede. 

Siden sidst v/Jens Linde og Helle Ludvigsen: Katrine – som er ny projektleder – blev præsenteret, 

og ellers drejede punktet sig mest om forberedelserne til det kommende kommunalvalg. Det er P4 

Københavns intention at komme så godt rundt i regionen som muligt … men med 33 kommuner er 

det naturligvis svært at ramme alle lige godt. Der arbejdes lige nu på højtryk med planerne – og vi 

aftalte at holde et ekstraordinært møde, hvor tankerne afprøves på Dialogforum, inden 

dækningen for alvor går i gang. Der var stor interesse bordet rundt for, hvordan vi får en god 

dækning af valget … både i yderkommunerne og den dominerende Københavns Kommune, som jo 

for en stor dels vedkommende med garanti også vil blive dækket i de landsdækkende medier. 

Medieforsker Peter Niegel gennemgik det arbejde, der foregår med udvikling af de regionale 

nyheder (plancherne er vedlagt referatet). Undervejs udspandt sig en meget bred og spændende 

debat, hvor Dialogforum gav input til, hvor vi især synes DR København skal bruge sine kræfter. 

Vores kommentarer fremgår af noterne på plancherne. 

Ris og ros: Her blev især playlisterne berørt – nogle er mere vilde med musikvalget end andre. Fx 

udtrykte flere begejstring for, når ”rebelske” journalister bryder med listerne … Andre 

kommentarer var, at musikken kunne være lidt ”yngre” – at der gerne må være mindre dansktop 

(dette gælder især Mylle), og en efterlyste traditionel jazz (det fik en anden til at true med at 

slukke, hvis ønsket blev opfyldt – og i øvrigt fortalte Helle at jazz er helt udenfor listen). 

Desuden talte vi om signalstyrke – at P4 Sjælland bemægtiger sig bilradioen visse steder i 

København (ved Den Sorte Diamant og på Gl. Køge Landevej ved Grønttorvet bl.a.) – og at 

streamingen af netradioen for P4 Københavns vedkommende meget ofte er ude af funktion.  

Næste møde: Er aftalt til den 31. August 2009. Her vil vi gerne tale om playlisterne. 



Desuden blev der som tidligere nævnt aftalt et ekstraordinært møde (hvor vi måske kan tage 

yderligere deltagere med … det blev i hvert fald nævnt som en mulighed, for at få så mange 

synspunkter som muligt), hvor vi får præsenteret den planlagte dækning af kommunalvalget. 

Dette møde bliver den 6. Oktober 2009. 

 

Tak for et spændende møde!  

For referat 

Mona Svan 


