
Referat fra P4 Københavns Dialogforums møde omhandlende Kommunalvalget 2009, tirsdag d. 6. Okt. 2009 

Tilstede: Anette Fuldby, Anni Welander, Brian Norup, Claus Bodenhoff, Jan Wihlborg, Jens Flyvholm, Mona 

Svan, Pernille Meinertz, Peter Fuglsang, Solveig Türck og Susanne Møller Johansen. 

Fra P4 København: Katrine Asp-Poulsen 

Afbud fra: Helle Sander, Henrik Toksvang, Marianne Bang Forsberg og Peter Johnsen. 

1. Brian Norup blev valgt til referent.  

- Vi indledte mødet med en lille omgang feedback på P4`s Rocktoget, som vandt årets radiopris. 

Nogle af de kommentarer der kom var følgende: 

o Er rock lig med P4? 

o Konkurrence igen igen? 

o Bryde rammerne! 

o Kerneområde pga. det regionale aspekt. 

o Kan få græsrødderne vækket. 

2. Claus Bøggild fra P4 København,  præsenterede et oplæg på, hvordan P4 København ville dække og 

præsentere valgkampen.  Stillet kort op så var dette de punkter Claus nævnte. 

- Normalt kører vi ”Lupo”. Under KV09 giver vi den gas og kører ”Rolls Royce” 

- KV09 – som lytterne aldrig har fået det før 

- Stemmeprocenten skal op 

- Skal være nyskabende og utradiotionelt.  

o Lytterne i centrum med deres undren, spørgsmål og krav. 

- Skal være tæt på – helt nært. 

- Stik en sofavælger 

- Indslag – sendevogn – satire.  

- Kontrastmandag: Finde modsætninger og lave en dynamik mellem disse modsætninger. Dette 

giver også en dynamik mellem morgen og eftermiddagsprogrammerne.  

- Det uforudsigelige: Vandremobil, der vandrer sin egen vej og bliver ringet op hver dag til en ny 

spændende og ukendt lytter / vælger. 

- Tjørnevej: Finde en familie hvor mor og far ikke deler politisk overbevisning, samt evt. en ung 

hjemmeboende søn / datter, der har sine egne meninger. 

- P4 parlamentet: regionalt repræsentativt sammensat.  

o Magten tilbage til vælgerne 

o Ca. 10 lyttere. I studiet 3-4 ad gangen 

o Et tema. Politikere udvalgt efter deres interesse og holdninger om dagens tema.  

- Debat både på radioen og net. 

- Kræve svar fra politikerne. 

- Valgmorgen onsdag efter valget med alle resultater og analyser. 

- Opfølgning: bliver valgtalen og løfterne til virkelighed.  

- Kendisfaktor 

- Snask: Hvor langt? Og har det politisk relevans? 

- Det kommunale møllehjul / arbejde 

- Afhoppere fra sidste valg. Hvad nu? 



- Flertalsstyre: Hvilken betydning har dette? Er der diktator kommuner? 

- Begreb bank på nettet:  Her kan alle få svar på de gængse begreber vedr. KV09 

- Kvalmegrænsen: Hvornår har man fået nok af et emne? 

- Debatten får mere plads = mindre musik. 

 

3.  

Fastlæggelse af de næste møder: 

- 29. November 2009: DR dagen  

- 1. Februar 2010   

- 5. Maj 2010   

 

Aftenen sluttede med et møde med Jette Beckmann og en fremvisning af trafikken. 

 

Brian Norup 

referant 

 


