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Dagsorden: 

 Valg af referent 

 Siden sidst v/p4 København 

 Ditto v/formanden 

 Playlister v/Chefredaktør Ole Mølgaard, DR-Medier 

 Debat om sommer-udsendelserne (både ”vikardækningen” på morgenfladen, 

den landsdækkende formiddagsudsendelse og P4-69). Hvad synes vi – har vi 

hørt fra andre lyttere, hvad var godt og hvad kunne gøres bedre? 

 Eventuelt, herunder kommende temaer (vi har aftalt ét om kommunalvalgs-

dækningen og så kommer DR-Dagen) 

Der var afbud Fra Brian Norup, Jan Wihlborg og Susanne Johansen. 

Til stede: Anette Fuldby, Anni Welander, Claus Bodenhoff, Helle Sander, Henrik Tok-

svang, Jens Flyvholm, Marianne Bang Forsberg, Mona Svan, Pernille Meinertz, Peter 

Fuglsang, Peter Johnsen, Solveig Türck, Helle Isted Ludvigsen DR København, Katrine 

Asp-Poulsen DR København, Jens Linde DR København,   

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Helle Ludvigsen bød velkommen, og overgav ordet til Mona, der startede med at 

udpege undertegnet som referent. 

Helle Ludvigsen og Katrine Asp-Poulsen, orienterede om p4´s store musik satsning 

Rocktoget, der er en fælles satsning af p4, med semifinale og stor landsdækkende 

finale i Koncerthuset 3. oktober.  Dette er gjort for at sætte fokus på musik livet og 

der er så absolut liv i amatør rockmusikken i vores region, der er indkommet ca. 100 

forslag, og der er allerede pillet nogle ud for urent trav. Medens vi sidder her er der 

deadline på tilmeldelse, dommerne er derfor samlet for at votere hvilke tre band 

der skal videre fra vores region.     

Der blev diskuteret hvorfor det lige var ”rocktoget” og så på p4 og ikke p3, det var li-

ge på vippen da målgruppen er 40+, men feet-back har vist at forældregenerationen 

bakker deres unge så meget op, at de netop bliver målgruppen. 



Der er et nyt program under opsejling, det kan være vi bliver involveret, f.eks. en 

lørdag formiddag! Dette syntes alle lød spændende. 

Trafikradioen blev særdeles fremhævet, den er helt formidabel, også de nye trafik-

værter er rigtig gode, selvom det må være svært når der er en så suveræn trafikra-

diovært som Jette Beckmann. 

Ligeledes var der ros til nyhederne, nogle vil stadig gerne have dem på ”skæve ti-

der”15 + 45, Jens Linde kommenterede og spurgte om ikke 12.30 nyhederne der er 

mere uddybende og derfor længere en normalt, blev bemærket, der var bred me-

ning om at de forsvandt i ”smutvejen”. 

Der er stadig klager over at NSJ radio, overtager KBH radiofrekvens, Jens Linde me-

ner det skyldes atmosfæriske forstyrrelser, men vil gerne have en tilbagemelding om 

hvor og hvornår det opstår.  

Henrik Wacher DR-Medier, stillede velvilligt op i stedet for Ole Mølgaard der var 

forhindret. Henrik orienterede om kriterierne for playlisterne og hvorfor man kan ri-

sikere at høre det samme musikstykke flere gange, når man krydser regiongrænsen, 

Henrik fortalte at det er et bredt udvalg af kvalificeret medarbejdere fra hele landet 

der er med til at bestemme playlisterne. Studieværterne har 5.500 musikstykker på 

databasen de kan råde over, udover playlisten der er fastlagt. Som det nok er offent-

ligt kendt, råder DR over en af de største musiksamlinger overhovedet.  Henrik Wa-

cher opfordrede os til at maile hvis vi har kommentarer positive eller negative til 

musikken, derfor får vi her hans mailadresse: HWA@dr.dk 

Helle orienterede om sommerudsendelserne og P4-69, der var enighed om at alle 

godt kunne høre at det var sommer og ”agurketid”, ind imellem var det lidt larmen-

de, og mere kommercielle radioværter.   

Der var forespørgsler om de reklamespots der bliver oftere og oftere, (Sundhed, X-

faktor, o. lign.) hvor meget skal der sendes ud i æteren? Vi blev oplyst om at det lig-

ger fast, og at f.eks. torsdagskoncerten var blevet udsolgt efter den var blevet nævnt 

i kbh. radio.  

Husk jeres kalendere til næste møde, hvor vi vil fastlægger datoer for de  næste mø-

der, bla. vil vi gerne møde nyhedsgruppen, men næste møde handler primært om 

Kommunevalget, og vi får der (muligvis) mulighed for at invitere en engageret gæst 

med. Mødet sluttede kl. 19.50 Tak til Anette Hansen, for hendes gode evner som 

blæksprutte. 

Næste møde 6. oktober kl. 17 

Anette Fuldby. 

mailto:HWA@dr.dk

