
P4 Københavns dialogforum 

 

Referat af møde d. 30. september 2008 

 

Mødet for dagsorden var: 

 

1. Velkomst og valg af ref. 

2. Nyt fra P4 København 

3. Radioprogrammer før og nu (Mylle) 

4. Programmer, forslag, ris og ros 

5. Næste møde 

6. Eventuelt 

 

 

ad 1. Formanden Niels Uldall bød velkommen og bad om at dagsorden blev tilføjet pkt. 5b, Valg til 

nyt dialogforum 

 

ad. 2. Helle Ludvigsen fortalte om P4København siden sidst. Man var nu kommet op på fuld 

bemanding, og at der nu var mulighed for i 2008 at begynde på Strategiplan 2009, Mød Danskerne, 

dvs. Ud af huset til lytterne. Eksempel: 25. september hvor man var i samsending med P4Sjælland 

fra Karlslunde Rasteplads. Helle afspillede et par indslag fra både morgen og eftermiddags-sendingen 

Man planlægger at sende fra Hotel Marriott d. 5.november , dagen efter det amerikanske 

præsidentvalg. Desuden er der planer om udsendelse om shopping (op til julehandelen). 

Desuden var man begyndt med Løb med P4 hver tirsdag ved Utterslev Mose. 

 

Ind i huset sker bl.a. på Kulturnatten (10. oktober), hvor der er åbent hus fra kl. 18 og til 22.30 

Redaktionen er klar i stuen og på 1. sal sender Brødrene og man kan også her møde P4Danmark 

(DAB kanalen). 

 

Man vil fremover dyrke egne historier og være kreative og et seminar d. 3. oktober med alle 

medarbejdere vil give yderligere inspiration. 

 

Der var enighed om at udsendelser med andre regioners P4 er gode og udviklende. 

Morgenfladen var nu med 2 personer fast alle 5 dage. Hvem er på: Ole, Charlotte eller Britt. Hvem 

ved, lyt selv. Den 3. vært der ikke er på, bruger tiden til forberedelse til næste dag. 

I 2009 satser man på kommunalvalget, klimatopmødet og forventer bl.a. til sidstnævnte at supplere 

til det landsdækkende DR Nyheder. 

Der var kommet en henvendelse fra Ole fra P4 Danmark om et program der snart starter. Man kan 

nu tilmelde sig til en informationsmail, via p4danmark@dr.dk 
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ad. 3. Jørgen Mylius dukkede op – som aftalt og gik i gang med sin beretning og startede med lidt om 

sin barndom, ungdom, barndomshjemmet og universet der omgav ham, herunder forældrenes 

pladesamling, der bl.a. indeholdt Svend Asmussen, Osvald Helmuth, på 78’ere. Øvrige kunstnere var 

Leo Mathiesen, Olga Svendsen og så en masse at tidens revystjerner. 

Mylles første idol var med Elvis via den lille transistor, der var indstillet på Radio Luxembourg, den 

man lyttede til mens man lå under dynen for ikke at blive opdaget.  

Det 1. job kom i hus med en løn på 25 kr. (Mylle vil have gjort det gratis!!) og snart fulgte mere og 

mere. En masse teknik blev brugt for at få pladerne til at spille straks speak stoppede, jingler blev 

opfundet og så videre. Så smuttede vi i studiet og igen var Mylle i sit es – se billederne og vi fik en 

grundig indlæring i hvad det kræver at optage et Eldorado program. 

Der kan produceres 2-3 udsendelser om dagen, og når Mylle er på ferie er der for produceret til flere 

uger. 2-3 gange om måneden er udsendelserne live – ellers er alt ”båndet”. 

 

ad 4. Forslag, ris og ros. (bringes i vilkårlig orden). 

Hvorfor bryder trafik fra nordjylland ind over musikprogrammer og kan høres i København (svar: 

Aftale med politiet om at bringe nyt om spøgelsesbilister her og nu). 

Musikvalg: Hvorfor er Nik og Jay bandlyst på P4 når Malene kan optræde med ”fuck” etc.? (Svar: det 

er de kloge musikvælgere der har valgt og Malene er til P4-lytterne som er i gruppen +40) 

Utallige genudsendelser med Hans Otto Bisgaard og slotskoncerterne 2002  etc.  

TV irriterende med tekst-tv der overskygger navn/titel på interview – offer.  

Telefon-interview har af og til lav lyd i forhold til speaker. (svar: rettes normalt undervejs) 

Vejrudsigt ctr. det virkelige liv (svar: DMI vejrudsigt modtages 2- 3 gange dagligt ) 

Rytteriet med Søde Frits og Skønne Poul har åbnet øret for nogle der nu kan høre P2 

Afvikling bedre, dog kikser Radioavisen ofte (svar: ting tager tid, egen produktion og oplæring 

omkring 1 år inden gnidningsfri afvikling). 

DAB Hvor kan man finde program. (Svar Helle oplyste at man kan tilmelde sig p4danmark@dr.dk så 

får man det tilsendt via mail). 

Brdr.  Nogle lukker radioen, andre lytter med og er begejstret. Nogle synes at SR har en arrogant 

tale i forhold til ANM. 

Journalistik – Er reporterne skrappe nok?(Jens Linde fortalte om reporternes vilkår når politikerne 

skal interviewes. Ofte har de spin-doktorer som tager over når der er ”ugler i mosen”. 

Der var udbredt ønske om, at journalisterne forklarer lytterne, at offeret ikke ønsker at udtale sig, 

når politikerne kryber i ly. 

Smaltalk hist og pist er også dukket op i Nyhederne – og der flere der syntes at det var en god ide. 

Morgenfladen: CS’s stemme var for nogle blevet lidt mere skinger/spedy gonzales agtigt.  

Henvisning til tv-programmer var godt/skidt 

 

ad 5. Næste møde: 

lørdag d. 15. november  DR-dagen 

onsdag d. 25. november kl. 17, hvor P4København forsøger at få Jakob Mollerup på ”banen”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p4danmark@dr.dk


 

 

Valg til dialogforum 

En længere debat udspandt sig om hvad DR skal /bør gøre. Planen er foreløbig: 

Oktober:  info på hjemmesiden 

oktober Pressemeddelelser 

okt-nov. Spot på P4 

okt-nov evt. annoncer 

nov sidste frist for ansøgninger 

dec. udpegning af nye medlemmer 

jan. nyt dialogforum mødes 

 

Helle og Jens fortalte hvad de ønsker at et nyt dialogforum: Mere aktiv brug af medlemmerne som 

skal være en god blanding af nuværende og kommende lyttere. (+40). 

Demografien skal også være på plads. 

 

Der var bemærkninger om at de mange ledelsesskift i perioden havde gjort dialogforum mindre aktivt 

med de  skiftende ledere undervejs: Suzanne Moll, Jesper Grunwald og Helle Ludvigsen. 

 

Og så sluttede mødet, hvor Anette Hansen hilste ”tak og farvel”, da hun desværre ikke er med til 

mødet d. 25. november. Det er noget med at vejret – iflg. Anette - er bedre i Thailand på det 

tidspunkt. 

 

 

Ulrik Hansen 

referant 

 

 

 

 


