
 

 

Referat fra mødet i Dialogforum mandag den 2.2.09 

 

Til stede var: Claus Bodenhoff, Marianne Bang Forsberg, Susanne Møller Johansen, 

Peter Johnsen, Brian Norup, Peter Fuglsang, Mona Svan, Henrik Toksvang, Solveig 

Türck, Jan Wihlborg og Pernille Meinerts. 

Fra DR: Helle Ludvigsen, Jens Linde og Anette Hansen 

Fraværende: Anette Fulby, Jens Flyvholm og Anni Welander. 

 

Jens Linde og Helle Ludvigsen bød velkommen. 

P4 København havde valgt, ikke at have nogen egentlig dagsorden, da vi mente, at 

det ville være en god ide at lære hinanden lidt at kende og gennemgå forventninger til 

hinanden. 

Derefter var der en runde med præsentation af samtlige deltagere. 

Efter præsentationen fik deltagerne en lille rundvisning på P4 København. I stueeta-

gen fik man en lille snak med Monica Krogh Meyer. 

 

En af de ting der skulle på plads ved dette møde, var valg af formand, næstformand 

og evt. en sekretær/referent. 

Der var 6 medlemmer som ønskede at stille op til formandsposten. Derfor blev der 

nedsat et stemmeudvalg bestående af Jens Linde og Anette Hansen. I første runde 

var der stemmelighed mellem 2 opstillere, hvorefter endnu et valg blev foretaget.  

Valgt til formand blev Mona Svan med 7 stemmer og Peter Fuglsang blev valgt til  

næstformand med 5 stemmer. Der var enighed om, at jobbet som sekretær/referent 

skulle gå på skift mellem medlemmerne. 

 

Dernæst blev det debatteret hvilke forventninger medlemmerne havde til Dialogforum 

og hvilke ønsker P4 København havde til brug af medlemmerne i Dialogforum. Det 

blev bl.a. nævnt at man gerne ville have besøg af foredragsholdere, man ville gerne 

medvirke til at afprøve nye tiltag på P4 København, hvilket vi her på P4 meget gerne 

ville benytte os af. Man var meget interesseret i at deltage i at gøre P4 København 

bedre og komme med konstruktiv kritik/ros. Helle opfordrede medlemmerne til at 

maile til hende, hvis der var noget man gik og undrede sig over. Vi modtager meget 

gerne indput fra vores lyttere. 

 

Der blev vedtaget en fremtidig dagsorden: 

 

1. velkomst ved formanden 



 

 

2. valg af referent 

3. nyt fra P4 København 

4. Tema ect. 

5. Ris og ros 

6. Evt. 

 

Medlemmerne ønskede en opdateret adresseliste tilsendt. 

Anette sørger for det. 

 

Næste møder blev planlagt som følger: 

 

Tirsdag den 26.5.09 kl. 17 Dialogforummøde 

Mandag den 31.8.09 kl. 17 Dialogforummøde 

Lørdag den 28.11.09  DR-Dagen 

 

Formanden tager kontakt til Helle Ludvigsen, senest 1 måned før aftalt møde, for at 

aftale endelige indhold i pkt. 4.  

Anette udsender indkaldelse med dagsorden til samtlige medlemmer, efter aftale.  

 

Helle gennemgik DRs organisation og fortalte lidt om forretningsgangene i huset. 

 

Det var meningen, at medlemmerne skulle have været på en lille rundvisning i det øv-

rige hus, men tiden var løbet fra os. Derfor blev det besluttet at det måtte vente til 

næste møde. 

 

Anette Hansen 

referent 

 

 

  

 

 

  

 

  


