
Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 

 

Referat: 

 

Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 

 

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria 

Truelsen (permanent) 

 

DIEF: 

Knud Erik Andersen, Varde - ARF 

Hans Hansen, Esbjerg V. - EU-modstanderne 

Svend Hansen, Esbjerg V. 

Ole Jacobsen, Esbjerg N. 

Kurt Jensen, Vejen 

Ragnhild Kallestrup, Varde - KLF 

Ira Korenko, Esbjerg N. 

Hanne Løth, Varde 

Bent Nielsen, Ribe 

Hardy Nordborg, Esbjerg V.,  - Katolsk lytterforening  

Torben Rimmer Nielsen, Bramming 

Søren Søgaard, Esbjerg Ø. 

Anna Sørensen, Esbjerg V 

Carsten Thybo Esbjerg V. 

 

 

2. Vi gennemgik DIEF´s arbejdsgrundlag, som det er fastlagt i public service 

kontrakten: 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De gældende krav til DR og TV2/DANMARK A/S om dialog med befolkningen om 

programvirksomheden præciseres, således at det bliver en forpligtelse, at dialogen 

finder sted i organiseret form - f. eks. ved regelmæssige møder med lytter- og 

seerorganisationerne. Der skal i de årlige public service redegørelser til Radio- og tv-

nævnet redegøres for indsatsen på dette område. 



 

DR vil opfylde ovenstående krav på to måder: 

 

1. Oprettelse af 11 regionale dialogfora 

2. Faste halvårlige møder med repræsentanter for seer- og lytterorganisationernes 

repræsentanter. 

 

Ad 1. 

For at forbedre dialogen med seere, lyttere og øvrige brugere oprettede DR i 2004 

regionale dialogfora tilknyttet DRs distrikter. Målet var at knytte et tættere bånd 

mellem DR og seerne, lytterne og brugerne. Medlemmerne er almindeligt interesserede 

danskere, men flere er også medlemmer af en lytter-/seerorganisation. Disse fora 

videreføres i den nye medieaftales periode. Antallet udvides dog fra ni til elleve, så der er 

et dialogforum for hver regional radiokanal. Ændres antallet af radiokanaler, ændres 

antallet af dialogfora også. Medlemmerne udpeges af regionalradioens chef, og der bliver 

lagt vægt på en både køns-, aldersmæssig og geografisk spredning, så de nye dialogfora 

kommer til at afspejle alle DR-brugeres interesser.   

 

De regionale dialogfora mødes hver cirka tre gange årligt med DRs distriktschefer for at 

diskutere de regionale programmer. Derudover mødes alle dialogfora med DRs direktion 

og bestyrelse til den årlige ”DR Dagen”, som holdes i november. Formålet er at diskutere 

DRs fremtidige udfordringer som public service-virksomhed med DRs øverste ledelse. 

Også seer- og lytterorganisationernes bestyrelser og Det Ny Public Serviceråd indbydes 

til DR Dagen. 

 

Se forslag til retningslinjer for dialogfora nedenfor, bilag 1. 

 

Ad 2. 

DR holder fast to kontaktmøder om året med SLS (Samarbejdsforum for danske Lytter- 

og Seerorganisationer) og Det Ny Public Serviceråd - et forårsmøde og et efterårsmøde. 

Deltagere er DRs generaldirektør og øvrige relevante repræsentanter for DRs ledelse, 

SLS´ bestyrelse samt to medlemmer af Det Ny Public Serviceråd. DR kan udvide kredsen 

med andre repræsentanter for organisationerne og også invitere øvrige relevante 

personer til møderne. Fast punkt på forårets kontaktmøde er DRs årsrapport og public 

serviceredegørelse. Tilsvarende er DRs programstrategi for det efterfølgende år fast 



punkt på efterårsmødet. DR kan derudover holde ad hoc-møder med SLS´ bestyrelse 

efter behov, eventuelt i forbindelse med forberedelse af DR Dagen, mediepolitiske emner 

med videre. 

 

Bilag 1: Vejledning for DR Dialogforum 

 

Kap. 1. Formål 

 

§ 1.  Formålet med dialogforum er at styrke dialogen mellem DR og DRs brugere om DRs 

programmer. 

 

Kap. 2. DR Dialogforum 

 

§ 2.  For hvert af DRs elleve regionale radiokanaler vælges et dialogforum bestående af 

8-15 medlemmer. 

 

§ 3.  Medlemmerne af dialogforum udpeges af den lokale DR-distriktsledelse. SLS har ret 

til at besætte fire pladser i hvert dialogforum. 

 

§ 4.  Der skal ved udpegningen lægges vægt på, at der sikres en såvel køns- som 

aldersmæssig spredning. Der bør også tages hensyn til en geografisk spredning blandt 

medlemmerne. 

 

§ 5.  Muligheden for medlemskab annonceres i regionalradio samt efter behov i  

lokalpressen i øvrigt. 

 

§ 6.  Udpegningen sker for to år ad gangen. 

 

§ 7. Hvert medlem kan maksimalt sidde i seks år. 

 

Kap 3. Formand og næstformand 

  

§ 8. Hvert dialogforum vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.  

 

Kap 4. Dialogmøder om distriktets programvirksomhed 



 

§ 9. Dialogforum mødes mindst to gange om året med distriktsledelsen og drøfter  

distriktets programmer og afholder derudover et årligt temamøde om et eller flere  

udvalgte programområder inden for DRs samlede programvirksomhed.  

DRs distriktsledelse indkalder til møderne. 

 

Stk. 2. Emnet for temamødet kan f.eks. være et af følgende: Nyheder, aktualitet, debat, 

sport, fiktion, dramatik, kultur, underholdning, musik, børneprogrammer, 

ungdomsprogrammer, forbrugerprogrammer, livsstilsprogrammer, erhvervsstof, 

internet, tekst-tv. 

 

§ 10. Formanden drøfter dagsordenen for de kommende møder med distriktschefen og 

forestår i øvrigt den løbende dialog mellem møderne med distriktsledelsen. 

 

Kap 5. DR-dagen 

 

§ 11. Medlemmerne af de elleve dialogfora mødes en gang årligt med DRs ledelse til en 

drøftelse af DRs landsdækkende programmer og dialogforaenes virke. Mødet er af en 

dags varighed.  

 

Stk. 2. DR kan også indbyde andre end medlemmerne af de regionale dialogfora til DR-

dagen, for eksempel inviteres lytter- og seerorganisationernes bestyrelser og Det Ny 

Public Serviceråd også til DR-dagen.  

 

Stk. 3. Programmet for DR-dagen sammensættes af DRs ledelse i samarbejde med SLS. 

 

Kap. 6.  Netkommunikation via dr.dk 

 

§ 12. DR etablerer og driver et netsted på dr.dk, der muliggør løbende kommunikation om 

dialogarbejdet. 

 

Kap 7. Økonomi 

 

§ 13. DR betaler mod dokumentation dialogforumdeltagernes rejseudgifter med billigst 

mulige befordring.  



 

Kapitel 8. Ikrafttrædelse 

 

§ 14. Denne vejledning træder i kraft 1. januar 2007 med forbehold for indholdet i 

kommende public service-kontrakt. 

 

 

3. Vi drøftede de første indtryk af P4 Esbjerg / P4 Syd og de mange 

programændringer: 

 

 Balancen mellem mere lokalt og det regionale 

 Weekendnyheder, som sendes til hele Region Syd minus Fyn 

 Regionalsporten søndag, der forsvandt 

 Fortælletimen, der forsvandt 

 ”Kleinschmidt, La Cour og Ipsen, som også kunne være et 

vestjysk koncept 

 25 km´s morgentur, der kan bruges som test på, om 

morgenradioen er interessant... 

 Hvad skal snak om aviser i morgenfladen bruges til 

 Hvorfor skal Eftermiddagstjenesten være morsom? 

 Hvorfor er (morgen)musikken blevet yngre / hvor meget skal vi 

indrette os efter TV2 Radio? 

 

4. Valg: 

 

Søren Søgaard valgtes enstemmigt som formand. 

Hanne Løth valgtes enstemmigt som næstformand 

 

5. Næste møde: 

Tirsdag d. 24.4. 17-19 

Emnet er nyhederne. Vi aftalte at nærlytte på torsdag d. 19.4. - primært morgen- og 

middagsnyhederne. (De kan nu lyttes på www.dr.dk/esbjerg) 

 

6. Evt.: 

http://www.dr.dk/esbjerg


Ole Jacobsen spurgte til, om DR Syd har talt med regionens busselskab om leverance 

af nyheder. Vi aftalte, at jeg tager kontakt, og at Ole forsyner mig med relevant 

kontaktperson. 

 

Tharben 31.0.1.07 

 

 

 


