
Dialogforum 8. maj 2017 

Tilstede: Nan Rostock, Solveig Türck, Christian Thode, Erling Malmqvist, Peder Jon Andersen, Mette Foss, 
Ivan Pedersen, Susanne Bredkjær, Mads Wædegaard, Casper Dall og Asli Sørup (referent). 

 

Afbud: Morten Blach Madsen, Sara Kristensen, Søren Levin Thormann, Court Østerberg, Peter Møller.  

 

Dagsorden: 

1) Oplæg om etik ved DRs etikchef Inger Bach 
2) Nyt fra formanden / Erling Malmqvist 
3) Nyt fra DR København + DR / Casper Dall, redaktionschef 
4) Dialog 

 

Ad 1. 

DRs etikchef, Inger Bach, deltog i mødet for at fortælle om sit daglige arbejde med etik i DR. Hendes oplæg 

tog udgangspunkt i flere eksempler på aktuelle udsendelser og programmer, hvor DR etik har hjulpet med 

rådgivning i processen med at tilrettelægge programmet. De enkelte eksempler blev herefter diskuteret i 
Dialogforum, og det gav en god fornemmelse af, hvor vanskeligt arbejdet med etik kan være. 

 

Ad 2. 

Erling efterlyste forslag til workshops på DR dagen.  

Forslag:  

- Noget med Kommunalvalget.  
- DRs udflytning til Ålborg.  
- 2018 er videnskabens år.  
- Public service til børn.  
- Mediebilledet i fremtiden.  
- Maria Rørby Røns rundtur i Danmark – erfaringer fra turen.  
- DR Sportens udflytning til Århus i 2018.  
- DR Fiktions nye satsninger.  
- Medieforskerne.  
- Radiotilbud til de yngre lyttere/P3s strategi. 

 

Ad 3. 

Casper lavede begejstret en kort gennemgang af lyttertallene på P4 København. P4 København ligger stabilt 

i forhold til lyttertal, men antallet af lyttere over 60 falder, mens antallet af lyttere på 40-59 stiger, hvilket 

betyder, at P4 København øger lytterandelene blandt kernelytterne. 

 



Maria Rørby Røn påbegynder en Danmarksturne, som kommer rundt til alle P4-distrikter. De kommer forbi 

P4 København d. 4. september, så til næste dialogforum deltager Maria Rørby Røn. Det bliver et udvidet 

møde med ca. 200 P4 lyttere. Det bliver formentlig IKKE i DR byen, men et andet sted i sendeområdet. 
Nærmere info følger. 

 

Ad 4. 

Det franske valg:  

Valgdækningen af det franske valg har været godt, og det har været et godt greb at bruge valget til at 

udvide viden om Frankrig. Her har ideen om at sende franske film og serier også fungeret godt. Det var 
godt, at der var flere journalister som har præsenteret hver deres lejr under valget.  

Stephanie Surrugue har gjort det godt i forbindelse med valget. 

 

Streaming: 

Det kunne være en god ide at reklamere mere for de serier, der ligger til streaming i en begrænset periode.  

 Det kommer muligvis i forbindelse med en forestående modernisering af DR.tv  
 

P5: 

Det er rigtig irriterende, at der hele tiden kommer en stemme, der fortæller at man lytter til P5. 

 

Evt. 

Næste møde er d. 4. september jf. pkt. 3. 

 


