
 

Referat fra møde i Dialogforum DR P4 København, torsdag den 4. januar 2007 kl. 17.00, Kaj 

Munks Vej 9. 

  

Til stede: Dialogforum, idet Bitten Herb mødte for Metha Hansen.  

Jesper Grunwald,DR. Anette Hansen, DR. 

  

1. Velkomst og rundvisning på DR P4 København. 

Jesper Grunwald, der har været kanalchef på DR P4 København, hvilket nu er stationens officielle 

navn, siden 15. januar 2006, bød velkommen til det nye dialogforum for en regionalradio, der hen-

vender sig til 1.650.000 potentielle lyttere, d.v.s. en trediedel af hele landets lyttere. 

Efter en yderligere orientering besigtede Dialogforum P4 Københavns fysiske rammer, d.v.s. studi-

er m.m. 

  

2. Konstituering. 

På forslag fra Peter Fuglsang valgtes Niels M. Uldall til formand. 

Kim Herskov valgtes til næstformand. 

Det besluttedes, at referentfunktionen går på skift mellem Dialogforums medlemmer. Niels M. Ul-

dall blev referent for dette første møde. 

  

Der fastsattes datoer for de 2 næste møder: 

  

mandag den  26. marts 2007 kl. 17.00 

tirsdag den 12. juni 2007 kl. 17.00 

  

3. Diskussion og fastsættelse af temaer på de kommende møder 

Der kom en lang række forslag til temaer. 

Efter at man havde slået nogle af forslagene sammen til fællestemaer, foretoges prioritering af em-

nerne til de næste 3 møder.  

De endelige temaer og deres rækkef'ølge fremgår af vedlagte bilag. Jesper Grunwald fremskaffer 

indledere til de forskellige emner. 

  

På møderne vil der også blive lejlighed til en kort snak om programmerne: ros og ris, forslag m.m. 

  

Praktiske bemærkninger, herunder eventuelle forslag til dagsorden bedes meddelt formandsskabet, 

der prompte sender dem videre til Jesper Grunwald. 

  

Niels M. Uldall, fmd.: uldalljur@yahoo.dk 

Kim Herskov, næstfmd.: herskov@ishoejby.dk    

  

Mødet sluttede kl. ca. 19.30 

  

Niels M. Uldall 

Referent 
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• 1)Digital og digitalisering/ Teknikken ”bagved” .- 2) Radioens kanaler og dens forma-

ter/profiler – segmentering/ Studieværter ”personligheden i æteren”/Kulturformidling i DR. 

 

• Radioen og samfundsdebatten/”borgermøder”/ Hvor er ”den farlige journalistik”/ eks. sund-

hedsdebatten/eks. ”Det nye danmarkskort 

 

 

 

• P4 weekend/ Musikvalget på P4/Projekt ”tættere på danskerne” (herunder weekend) 

 

 

• (næste år:....) 

•  

• P4-Nyhederne: sendestrukturen/ Nyhederne – den redaktionelle proces/trafik/service 

• Trafikken – trafikradioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


