
 

 

Referat: Dialogforum – Københavns Radio, mandag, den 6. september  

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent  

2. ’Balladen’ v/ Monica Krog-Meyer og Dennis Johannesson (kl. ca. 17.15)  

3. Siden sidst v/P4 København  

4. Siden sidst v/formanden  

5. evt.  

Følgende deltog i mødet: Susanne Møller Johansen, Solveig Türck, Peter Fuglsang, Pernille 

Meinertz, Mona Svan, Jens Flyvholm, Jan Wihlborg, Henrik Toksvang, Helle Sander, Anni 
Welander, Anette Fuldby. 

Fra DR: Katrine Asp-Poulsen, Monica Krog-Meyer, Dennis Johannesson, Anette Hansen 

Afbud fra følgende: Peter Johnsen, Marianne Bang Forsberg, Claus Bodenhoff, Brian Norup 

(som har ønsket at udtræde) 

 

Valg af referent  

Referenten blev hende med stenogramblokken og altså Helle Sander. 

Kort velkomst samt drøftelse af de kommende valg til dialogforum. DR melder ud, når nye 
medlemmer skal udpeges. Orienter DR, hvis du ønsker at fortsætte. 

 

’Balladen’ v/ Monica Krog-Meyer og Dennis Johannesson (kl. ca. 17.15)  

Sommerprogrammet blev en stor succes, hvor en del af indholdet opstod som Dennis’ 

manglende viden om Julemærkehjemmet. Både Monica og Dennis oplevede mødet med 
børnene som meget berigende. Tankevækkende valgsprog 

”Børn skal mærke livet, ikke mærkes af livet” 

Sommerprogrammets kalenderlågeemner valgt ud fra: 

 Muligheden for interaktion med lytterne 

 Muligheden for inddragelse af eksperter på området 

 Værternes lyst/mulighed for selv at bidrage/give noget af sig selv 

Balladen – fokus flyttes mere over på mand/kvinde frem for parforholdet. 

Fortsætter indtil videre – også i 2011 og så længe det er sjovt at udarbejde og lytte til. 

Tak til Monica og Dennis for en fornøjelig beskrivelse af processen og udfordringerne. 

 

Siden sidst v/P4 København  

I forlængelse af strategimøde i foråret er der igangsat en proces med henblik på at dække 

Danmark bedre – også udkantsområderne med flere regionale egenhistorier. Vi venter med 

spænding på at se og høre mere om processen. 



 

 

 

Lokalrapporternes bidrag blev fremhævet fra nogle af gruppens medlemmer. 

Medieforligets konsekvenser berører også P4 København, hvor der også skal reduceres i 

personalestaben. Anette har søgt og fået bevilget frivillig fratrædelse. Held og lykke fra os alle. 

 

DAB-signalerne, herunder lydkvaliteten, er meget svage i nogle områder. Se evt. 

udbredelseskortene. Der er ved at blive opsat støttesendere med henblik på at afhjælpe 

problemet. 

 

Siden sidst v/formanden  

DR-dagen, den 6. november, kort drøftet, herunder hvordan vi bliver mere synlige.  

 

Der skal styr på hjemmesiden således, at den ikke har ”blinde” links. 

 

Programsamarbejdet med Malmø i forbindelse med Øresundsbroens mærkedag blev rost. Det 

samme med eftermiddagen med DHL-stafetten. 

 

Vejrudsigten skal ”strammes” lidt op (ikke nødvendigvis bedre vejr) men lad metrologen 
fortælle frem for dagens vært. 

 

Der er større opmærksomhed på, at nyhedsbudskabet skal være afrundet, da ikke alle lyttere 
har adgang til internet og dermed ikke kan få ”hele” historien via dette medie. 

 

Næste møde er fastsat til mandag, den 1. november. 

 

Helle Sander 

Referant 


