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1. Godkendelser 

 
1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

 
Godkendt 
 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
Lars Werge orienterede om, at dagsordenens punkt 5.3. DJ’s interne overenskomster var 
behandlet af HB på et foregående lukket møde. 
 
Referatforbud: FU foreslog referatforbud til følgende punkter: 
4.4. Eksklusive mandater 
5.1. Økonomi 
5.2. Annoncepolitik 
 
Godkendt. 
 
 

2 Meddelelser 
 
Lars Werge:  
Motorvejssagen blev afgjort ved Vestre Landsret i Viborg. Stadfæstede frifindelsen af presse-
fotograf Martin Lehmann, Politiken, og med nogle mere éntydige begrundelser end i byretten. 
Udtalelser fra Anklagemyndigheden tyder ikke på, at man vil søge om en tredjeinstansbevilling.  
 
Ingeniørforeningen IDA’s SIRI-kommission: Lars Werge har sæde i kommissionen, der arbejder 
med medier, fake news og kunstig intelligens.  
Politisk konsulent Anna Langhorn er tilknyttet i kommissionens sekretariat. 
 
Tine Johansen, Linda Garlov og Lars Werge har deltaget i Nordisk Journalistforbunds møde i 
Island. Temaerne var blandt andet public service og det øgede pres på medierne. 
 
DR: Der er sindetdag i dag. Lars Werge fremlagde et forslag til en udtalelse fra HB.  
(Ref.: Udtalelsen blev drøftet, tilrettet og vedtaget senere på mødet.  
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-djs-hovedbestyrelse-en-sort-dag-danmark ) 
 

 
 
31. oktober 2018  Referat, GODKENDT, webudgave 
 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. oktober 2018 
 
Sted Kunstforeningen, Gammel Strand 48, København K 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Frederik Monrad Juel,  

Freja Wedenborg, Karen Hedegaard, Lars Lindskov, Merete Lindstrøm (skype), 
Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Susanne Falch, Linda Garlov  

 
Afbud Villy Dall, Henrik Friis Vilmar, Rasmus Mark Pedersen, Thilde Høybye, 
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Lars Lindskov  
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Amalie Foss, Niels Peter Arskog, Helge Andreasen, 

Henrik Rath, Thue Grum-Schwensen, Steen Heinsen, Karina Bjerregaard, 
Lisbeth Kiel, Dorte Kildegaard, Per Roholt 

 
Afbud fra observatørkredsen: Silja Smith, Maria Becher Trier, Allan Gregersen 

 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-djs-hovedbestyrelse-en-sort-dag-danmark
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Tine Johansen:  
DJ har de seneste 4 uger haft besøg af 2 journalister fra Tanzania i forbindelse med det EU-
støttede projekt Media4democrazy. Projektet handler om at udvikle og styrke organisationerne 
inden for medierne i udviklingslandene. Besøget har været til gensidig glæde. Tak til alle, også  
HB-medlemmer, der har hjulpet til. 
 
Praktikpladssituationen, journalistuddannelserne: Alle tiltag har hjulpet, og de har gjort det på 
én gang. Så nu er der blevet flere praktikpladser, end der er studerende. Det skyldes ikke mindst, 
at DMJX har udskudt praktikken et halvt år. Man kan frygte, at nogle af praktikpladserne trækker 
sig. Praktikudvalget tager kontakt til de mindre praktiksteder og opfordrer dem til at gemme deres 
opslag et halvt år. 
 
DMJX har igennem de seneste år været igennem et såkaldt akkrediteringsforløb, hvor ministeriet 
har tjekket kvalitetssikringen af uddannelserne. 
Den foreløbige konklusion er, at Akkrediteringsrådet indstiller DMJX til et afslag på akkrediteringen. 
Begrundelsen er, at DMJX ikke nødvendigvis mangler kvalitet i selve uddannelserne. Men man har 
på institutionen ikke de nødvendige værktøjer til at tjekke og håndtere kvaliteten.  
DMJX har en måned til at besvare henvendelsen, inden Akkrediteringsrådet laver sin endelige 
konklusion. Det er en alvorlig situation. DJ afventer den endelige afgørelse. 
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Hastebeslutninger i HB 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller følgende til Hovedbestyrelsen vedrørende en procedure 
for hastebeslutninger i HB: 

- Det indskrives i HB’s forretningsorden, hvordan HB i ekstraordinære tilfælde behandler 
sager skriftligt 

 
Sagsfremstilling: Referat fra HB møde d. 25. september: Debat: HB var overvejende positiv over 
for indstillingen og havde forslag til tilføjelser og yderligere overvejelser: Kan man overveje 
anvendelse af video-møder? 
Skal hastebehandlinger udelukkende være for HB-medlemmer eller også for HB-kredsen? 
Skriftlig behandling af hastesager: Kan Fagbladet Journalisten være med på mail-listen. 
Understregning af, at det er ganske få møder, der er tale om. Ofte vil det handle om overenskomst-
spørgsmål, hvor behandlingen i forvejen er underlagt referatforbud.  
 
Konklusion: Sagen tilbage til FU. I HB igen til oktober. 
 
Ændringerne er skrevet ind i Forretningsordenens § 1. I forhold til HB-behandlingen er der tilføjet, 
at skriftlig behandling sker ”undtagelsesvis”.  Derudover er det tilføjet, at udsendelse sker til HB 
medlemmer. Det skal altså ikke udsendelse til observatører eller Journalisten. 
 
Hovedbestyrelsens forretningsorden  
§ 1   
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan – hvis mindst 10 medlemmer tilslutter sig det ‐ beslutte, at en sag, 
som på dagsordenen er til drøftelse eller efterretning, kan flyttes til et beslutningspunkt.  
 
Stk. 8. Dersom et hovedbestyrelsesmedlem har forfald, skal han/hun hurtigst muligt sørge for at 
meddele det. Hovedbestyrelsesmedlemmer har ikke personlige suppleanter, hvorfor suppleanten 
først træder ind ved et hovedbestyrelsesmedlems udtræden eller længerevarende forfald.  
 

a. Skriftlige beslutninger kan undtagelsesvis træffes, hvis det er umuligt at afvikle et ordinært 
eller ekstraordinært møde, og forholdene i øvrigt kræver en politisk beslutning fra DJ.  

b. Skriftlige beslutninger træffes på baggrund af skriftlige indstillinger, der følger beskrivelsen i 
forretningsordenens §1, stk. 5 – det tilstræbes udsendt senest 5 dage før mødets afvikling, 
dvs. beslutningens deadline. Udsendelse sker til HB-medlemmer. 

c. Formandskabet sikrer sig, at HB-medlemmerne har modtaget indstillingen 
d. Punktet skal dernæst til efterretning på næstfølgende ordinære HB-møde 
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Stk. 9. Hvis mindst seks hovedbestyrelsesmedlemmer eller forbundsledelsen ønsker det, skal der 
indkaldes til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Indkaldelse af ekstraordinære hoved-
bestyrelsesmøder skal så vidt muligt ske under overholdelse af ovenstående retningslinjer for 
ordinære hovedbestyrelsesmøder. 
 

a. Et ekstraordinært HB-møde kan indkaldes, hvis det – af formandskab, eller af det krævede 
antal HB-medlemmer – skønnes, at en afgørelse ikke på fornuftig vis kan træffes gennem 
skriftlighed 

b. Et ekstraordinært HB-møde indkaldes så vidt muligt med 5 dages varsel 
c. Formandskabet skal sikre, at HB-medlemmerne har modtaget indkaldelsen 
d. Også ved ekstraordinære HB-møder gælder de øvrige bestemmelser i HB’s 

forretningsorden. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt, og forsamlingen er 
beslutningsdygtig, når et flertal i HB er til stede 

e. Der orienteres på næstfølgende HB-møde om det ekstraordinære mødes indhold og 
beslutning 

 
Debat: Lars Werge uddybede indstillingen: Rasmus Mark Pedersen har stillet nogle ændrings-
forslag, som også er udsendt til HB.  
Lars Werge kunne tilslutte sig den del af ændringsforslaget, der handler om at udvide modtagerne 
fra ”HB-medlemmer” til ”HB-kredsen” forstået som de politisk valgte, det vil sige kredsformænd, 
specialgruppeformænd og specialforeningsformænd. 
Den øvrige del af ændringsforslaget, herunder hvordan og hvornår Journalisten vil få meddelelse 
om møderne, har Rasmus foreslået udskudt til næste møde, hvor han selv kan deltage. 
 
Herefter var der flere indlæg, der støttede, at HB-kredsen får at vide, når eller hvis der er lukkede 
møder eller lukkede punkter. 
 
Per Schultz-Knudsen foreslog, at de nye punkter 8 a-d får et selvstændigt stk. 9 i forretnings-
ordenen (og i konsekvens af det bliver de nuværende stk. 9 og 10 til stk. 10 og 11). 
Og han foreslog at det foreslåede punkt 9 e udgår, da det ikke er nødvendigt. 
 
Øjvind Hesselager: Er det rigtigt forstået, at der med denne beslutning, kan indkaldes til ekstra-
ordinære møder og tages skriftlige beslutninger, uden at Journalisten orienteres? 
 
Lars Werge: Nej. Det er udelukkende et spørgsmål, om Journalisten får det direkte eller 
efterfølgende i en selvstændig mail. 
 
Konklusion: Indstillingen godkendt med de følgende ændringer:  
”HB-medlemmer” ændres til ”HB-kredsen” lig med de politisk valgte i de foreslåede punkter 8 b og 
c og 9 c. 
Punkterne 8 a-d bliver selvstændigt stk. 9 (med konsekvensrettelser: Stk. 9 bliver stk. 10 osv.) 
Det foreslåede punkt 9 e udgår. 
Rasmus Mark Pedersen’s øvrige ændringsforslag behandles på det kommende HB-møde. 
 
 

3.2. Optagelse i DJ 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller kriterier til optagelse i DJ til næstkommende møde i 
Hovedbestyrelsen. 
FU ønsker i særlig grad, at HB forholder sig til indtægtskravet for optagelse – skal det bortfalde, 
således at DJ kan organisere flere på et arbejdsmarked i forandring, og hvor antallet af medlemmer 
giver en organisation mere styrke overfor modparten? 
Drøftelsen falder i flere dele. For det første optagelse af medlemmer med uddannelse, dernæst 
handler det om DJ’s indsats på studerende-området. 
Afslutningsvis nogle overvejelser i forhold til DJ’s vedtægter og måden optagelse i dag er beskrevet 
på her. 
 
Sagsfremstilling: DJ’s vedtægter §2 fortæller om de gældende optagelsesbetingelser: 
Stk. 1. Ret til medlemskab har enhver, som har gennemgået en af uddannelserne inden for medier 
og kommunikation, har journalistik eller kommunikation som hovederhverv og arbejder på løn- og 
arbejdsvilkår, der kan godkendes af forbundet. 
Stk. 2. Ret til medlemskab har også andre, der som hovederhverv og med en kreativ og/eller 
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journalistisk indfaldsvinkel arbejder i medierne eller med informationsformidling/kommunikation, og 
som har ansættelse på anerkendte arbejdspladser, eller har ernæret sig ved freelance arbejde i 
mindst 3 måneder. I alle tilfælde skal arbejdet foregå på løn- og arbejdsvilkår, der kan godkendes 
af forbundet. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i individuelle tilfælde dispensere fra kriterierne i stk. 1 og 2, når 
begrundede, organisationsfaglige hensyn taler derfor. (..) 
 
Reglerne er på sin vis tydelige: Man skal have en tydelig tilknytning til DJ’s dæknings- og 
fagområder for at kunne blive medlem. Men man skal også (fremgår det af ”og” i tredje led af 
sætningen i §1) arbejde på godkendte løn- og arbejdsvilkår. Dette sidste er i praksis oversat til den 
takst, som delegeretmødet vedtager som den laveste accepterede takst pr. måned i et gennemsnit 
over tre måneder. 
 
Omvendt åbner vedtægterne også for forskellige fortolkninger. Et eksempel: I sommeren 2018 
rettes henvendelse til forbundsformanden fra et tidligere medlem, der har opholdt sig i udlandet 
gennem flere år. Vedkommende har taget en godkendt uddannelse indenfor vores dæknings-
område. Men i forbindelse med ophold i udlandet havde medlemmet meldt sig ud. 
Da udlandsopholdet var afsluttet med en rundrejse uden indtægt, kunne vedkommende naturligvis 
ikke dokumentere en indtægt. Og ifølge den gældende fortolkning kunne vedkommende ikke blive 
medlem. 
Det kan virke modsætningsfyldt, at en person, der har taget en given uddannelse indenfor DJ's felt, 
ikke umiddelbart kan blive medlem, men det sådan, vedtægterne fortolkes. 

1. HB bedes overveje fordele og ulemper ved at ændre denne praksis, så det altid kan give 
optagelse i DJ, at man har gennemført en relevant uddannelse 
 

2. Over tid har indtægtskravet udviklet sig sideløbende med dagpengesatsen. HB bedes 
overveje, om det giver mening at fjerne eller sænke indtægtskravet, med særligt blik på: 

• betydning i forhold til beslutning på seneste delegeretmøde, hvor kontingentet for de 
lavestlønnede medlemmer blev sænket (1/6-kontingent ved indtægt under 21.000/måned, 
½-kontingent ved indtægt under 24.000/måned) 

• ligestillingen mellem medlemmers adgang til DJ’s ydelser (kurser, udviklingssamtaler mv.) 
 

Det blev på FU-møde 25. september anført, at hvis indtægtskravet bortfalder, kan det styrke 
organiseringen af freelancere og selvstændige. Dette vil igen styrke DJ overfor modparten, i de 
påtænkte tilfælde de store mediehuse med ivrig anvendelse af freelancere både organiseret i og 
udenfor DJ. 
Hvis indtægtskravet skal bortfalde eller ændres, kræver det en vedtægtsændring på 
delegeretmøde i 2019. 
På seneste delegeretmøde indførte DJ et nedsat kontingent for medlemmer med lav indtjening. Det 
må forventes, at en række af de potentielle medlemmer (hvis indtægtskravet fjernes) vil kunne 
indgå i gruppen af 1/6- eller 1/2-kontingentbetalende – men det er et umuligt skøn at angive antal 
og dermed økonomisk konsekvens. HB bedes alligevel tage dette med i overvejelserne. 
 
For så vidt angår de studerende, har de gennem en årrække været i særligt fokus for DJ’s 
rekrutteringsarbejde. Ikke mindst i de seneste 4-5 år har DJ ”sat turbo” på rekrutteringsarbejdet. 
Flere faktorer gør dog, at der tilsyneladende ikke længere er lige så stor gevinst for DJ ved denne 
indsats – det er en generel problemstilling, at de fleste af årets måneder viser en netto-tilbagegang 
i medlemstallet. Det må anses for sandsynligt, at dette (”svingdøren”, som præsenteret for HB i 
efteråret 2017) også gør sig gældende for de studerende medlemmer. 
Konkurrencen er desuden ekstrem mellem organisationerne ude på uddannelsesstederne ved 
semesterstart. HB bør derfor drøfte DJ’s holdning til: 

1. Andre faglige organisationer betaler store beløb til uddannelsesstederne for at få adgang til 
at rekruttere studerende-medlemmer 

2. DJ’s studerende betaler 77,- kr./måned i kontingent, mens deres studiekammerater kan få 
flere måneder gratis i konkurrerende organisationer 

 
Debat: Lars Werge: Er der stemning for at ændre eller slette indtægtskravet? I givet fald vil vi lave 
en egentlig indstilling til næste HB-møde. 
 
Flere indlæg. Overvejende for at afskaffe indtægtsgrænsen. Men forskellige modeller for, hvordan 
det kunne være. Og om man kan få nedsat kontingent med det samme, eller der skal være en 
karensperiode, hvis man bliver medlem med en lav indtægt. 
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Konklusion: Indstilling om dette emne til HB-mødet i november eller senest januar. Linda Garlov 
og økonomichef Peter Reich laver beregninger vedr. fjernelse af indtægtskrav og nedsat kontingent 
eventuelt med en karensperiode. 
 
 

3.3. Administrationsaftale med DJferie 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til HB at opsige administrationsaftalen med DJFerie med 
virkning fra 1. maj 2019. Dertil at der ydes et engangsbeløb på 75.000 kroner til dækning af ekstern 
administration. 
 
Sagsfremstilling: Siden 2014 har DJ administreret ferieboliger for DJFerie på de punkter, som er 
beskrevet i vedlagte administrationsaftale. 
I januar 2018 besluttede Forretningsudvalget at lægge opgaven ud af huset på grund af et for stort 
arbejdspres på DJ’s ansatte i administrationen og økonomiafdelingen. Medarbejderne opgør 
omfanget til et halvt årsværk. Det svarer til ca. 225.000 kr. om året. 
Siden har Forretningsudvalget ad flere omgange behandlet administrationsaftalen med DJFerie, og 
nu har DJFeries bestyrelse bedt om, at Hovedbestyrelsen får aftalen til behandling. 
 
Baggrund: På sit møde 5. januar d.å. diskuterede Forretningsudvalget en indstilling om at opsige 
samarbejdsaftalen med DJFerie, fordi ansatte i DJ’s administration brugte uforholdsmæssigt meget 
af deres arbejdstid på at løse opgaver for DJFerie. 
Beslutningen blev, at DJ lagde opgaverne ud til et eksternt firma, og at der i dialog med DJFerie 
skete en revision af administrationsaftalen. 
På sit møde 21. februar behandlede Forretningsudvalget det tilbud, som var indhentet fra det 
eksterne firma Bookhus på i alt 233.875 kroner om året. 
I foråret blev aftalt et møde mellem DJ’s direktør og repræsentanter fra DJFeries bestyrelse. Her 
lykkedes det ikke at opnå enighed om en fordelingsnøgle i forhold til udgifterne til eksternt firma. 
På sit møde 13. august behandlede Forretningsudvalget på ny en indstilling om at opsige 
administrationsaftalen. 
Forretningsudvalget godkendte indstillingen og besluttede at sætte punktet på til efterretning på 
Hovedbestyrelsesmødet 22.-23. august. 
DJFeries bestyrelse bad dog om, at punktet blev taget af dagsordenen til hovedbestyrelsesmødet, 
og at Forretningsudvalget igen behandlede sagen. 
Det skete på Forretningsudvalgets møde 25. september, hvor beslutningen blev, at 
administrationsaftalen opsiges med et længere varsel – til 1. maj 2019. Dertil blev det besluttet, at 
der ydes et engangsbeløb på 75.000 til DJFerie til ekstern administration. 
 
Debat: Lars Werge og Tine Johansen uddybede indstillingen: Det er ikke en kerneopgave for en 
fagforening at lave bookning mv. af feriehuse. 
 
Peter Thornvig: Det vil få stor og negativ betydning for DJ Ferie, hvis Forretningsudvalgets forslag 
vedtages og administrationen lægges ud. DJ Ferie risikerer at måtte lukke. Han begrundede 
ændringsforslaget vedr. indstilling om DJferie: 
1. Med baggrund i de tiltag der er effektueret, men særligt i forhold til den planlagte yderligere 
nedbringelse af tidsforbruget i DJ, evalueres DJ’s tidsforbrug på DJferie i marts 2019. 
2. Herefter tager HB stilling til om der skal ske en outsourcing af øvrige aktiviteter inden for max. 12 
måneder. I takt med en outsourcing yder DJ et månedligt tilskud til DJferie på 6.250 kroner i tre år. 
Denne ydelse skal dels sikre DJferie’s medlemsrettede aktiviteter, dels tjene som anerkendelse af 
den medlemsværdi DJferie tilfører DJ.   
Underskrevet af DJ medlemmer i DJferie’s bestyrelse: Mie Sparre, Jysk-Fynske Medier,  
Frederik M. Juel, Berlingske, Karsten Himmelstrup, Landbrug Syd, Helle Kastholm, Ekstrabladet, 
Henrik Louis Simonsen, Nordjyske, og Peter Thornvig, selvstændig freelancer. 
 
Herefter udspandt der sig en lang debat for og imod forslaget og ændringsforslaget. 
 
Freja Wedenborg og Karen Hedegaard ønskede at få de økonomiske konsekvenser yderligere 
belyst og opfordrede til at finde et kompromis. Blandt andet hvad det vil betyde for lejeprisen, hvis 
administrationen skal være udgiftsneutral. 
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Afstemning: Dirigenten Karen Hedegaard vurderede, at FU’s forslag var det mest vidtrækkende, 
og satte det til afstemning først:  
 
For stemte: Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Lars Lindskov. 
Imod stemte: Merete Lindstrøm, Karen Hedegaard, Freja Wedenborg, Per Schultz-Knudsen, 
Anders Stoffer, Frederik M. Juel, Peter Thornvig. 
Forslaget blev forkastet. 
 
Afstemning om det stillede ændringsforslag:  
For stemte: Merete Lindstrøm, Karen Hedegaard, Freja Wedenborg, Per Schultz-Knudsen, Anders 
Stoffer, Frederik M. Juel, Peter Thornvig. 
Imod stemte: Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Lars Lindskov. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Konklusion: 1. Med baggrund i de tiltag der er effektueret, men særligt i forhold til den planlagte 
yderligere nedbringelse af tidsforbruget i DJ, evalueres DJ’s tidsforbrug på DJferie i marts 2019. 
 
2. Herefter tager HB stilling til om der skal ske en outsourcing af øvrige aktiviteter inden for max. 12 
måneder. I takt med en outsourcing yder DJ et månedligt tilskud til DJferie på 6.250 kroner i tre år. 
 
 

4. Sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Fagfestival 2019, status 
 
Lars Werge orienterede om status på forberedelserne til Fagfestival, og programchef Håkon 
Stolberg supplerede: Der har været lidt større vanskeligheder med at sælge alle billetterne i forhold 
til tidligere. Cirka 200 almindelige billetter færre end sidst, hvor der var 1.237 deltagere. 
Fagfestival holdes denne gang på Odeon midt i Odense.  
Programmet er virkeligt godt og spændende, se https://journalistforbundet.dk/fagfestival  
 
Til efterretning. 
 
 

4.2. DJ’s indsats i forhold til ophavsret 
 
Indstilling: På baggrund af et oplæg drøfter Hovedbestyrelsen de overordnede linjer i DJ’s indsats 
på ophavsretsområdet. 
 
Sagsfremstilling: På det seneste møde fik Hovedbestyrelsen en grundig orientering fra direktør 
Jakob Hedebrink, Copydan Verdens TV, om situationen inden for tv-området. 
 
Udviklingen peger imod, at rettighedshaverne, herunder mange medlemmer af DJ, alt andet lige vil 
få færre ophavsretsmidler fra de sædvanlige kilder i den kommende periode. 
 
Film- og tv-området er for DJ’s medlemmer fortsat det betydeligste område, når det drejer sig om 
ophavsretsmidler. 
Men derudover er der andre områder og andre opgaver for DJ inden for ophavsretten. 
 
Til dette Hovedbestyrelsesmøde vil advokat Anders Sevel Johnsen og politisk konsulent Hans 
Jørgen Dybro give et oplæg om DJ’s arbejde på ophavsretsområdet som optakt til en drøftelse af 
emnet. 
 
Drøftet. 
 
 

4.3. Fremtidens Forbund, status 
 
Tine Johansen gav en status på det foreløbige arbejde i arbejdsgruppen vedrørende Fremtidens 
Forbund: Arbejdet forløber godt. Der var gode debatter om emnet på Tillidsrepræsentantstævnet i 
Vejle forleden. Som besluttet på det seneste HB-møde fremlægger arbejdsgruppen sine forslag på 
HB-mødet i januar. 

https://journalistforbundet.dk/fagfestival
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Til efterretning. 
 
 

4.4. Eksklusive mandater (referatforbud) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen orienteres om og drøfter muligheden for at aktivere de eksklusive 
mandater inden for film- og tv-området. Det understreges, at indstillingen skal behandles fortroligt. 
 
Drøftet. 
 
 

4.5. Evaluering af udvalgsstruktur 
 
Indstilling: FU og HB drøfter udvalgsstrukturen. 
 
Sagsfremstilling: HB har besluttet at evaluere og drøfte den nuværende udvalgsstruktur. 
Hovedbestyrelsen nedsatte i forlængelse af Delegeretmødet 2017 de følgende udvalg: 

• Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere BLAF), AMU 

• Kommunikationsfagligt Udvalg, KFU 

• Mediepolitisk Udvalg, MPU 

• Ophavsretsudvalget (= Ophavsretsfondens forretningsudvalg), OPH 

• Overenskomst- og aftaleudvalget, OAU 

• Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU 
 
Desuden er der nedsat følgende arbejdsgrupper mv.: 

• Fagenes fremtid, ekspertgruppe 

• Fremtidens forbund, arbejdsgruppe 

• Seniorstrategi, arbejdsgruppe 

• Freelancestrategi, arbejdsgruppe 
 
Følgende aspekter kan blandt andet inddrages: 

• Er det de rigtige udvalg?  
Der har tidligere været særlige udvalg for eksempelvis freelancere og ligestilling.  
Disse sagområder er nu fordelt på de øvrige udvalg.  
Fungerer det hensigtsmæssigt? 
Alternativet kan være fremover at inddele udvalgene efter de politiske strategier.  
Derved vil man undgå at skulle nedsætte tværgående arbejdsgrupper. 

 

• Er der den rigtige arbejdsdeling imellem HB og de respektive udvalg?  
HB har uddelelegeret kompetence til udvalgene. Ligger snittet korrekt?  

 

• Skal udvalgene laves på en anden måde? Nogle af de nuværende udvalg har løbende 
opgaver, eksempelvis OAU’s behandling af overenskomster. Men nogle sagsområder 
kunne eventuelt behandles i udvalg, som er nedsat for en kortere periode. 

 
Debat: Lars Werge uddybede indstillingen. Den nuværende HB skylder at give noget videre til 
vores efterfølgere i den kommende periode. Det er blandt andet en iagttagelse, at arbejds-
grupperne har en særlig energi. 
 
Udpluk fra den efterfølgende debat:  
Lars Lindskov: Formålet med den nuværende struktur var, at udvalgene skulle have mere 
administration, så HB kunne få mere tid til politik. Vi bør se på, om det er lykkedes. 
 
Peter Thornvig: Der er en bedre sammenhæng mellem udvalg og administrationen i dag. Det er 
godt med lidt smallere udvalg. 
 
Karen Hedegaard: Arbejdsmiljørepræsentanter vil gerne have deres eget udvalg. Det har vi drøftet 
i Arbejdsmarkedsudvalget. Her synes man ikke, at det er en god idé, da man mener, at det er godt 
at have emnet forankret som en del i et større udvalg. Men vi skal blive bedre til at inddrage de 
engagerede medlemmer. 
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Per Roholt: Arbejdsgrupper er en god idé. De forslag og kommentarer, som DJ Kommunikation er 
kommet med, må gerne indgå i debatten. Vi skal være bedre til at lægge nogle flere og mindre 
opgaver til ad hoc-grupper/paneler, arbejdsgrupper, eller hvad man kalder dem, og give dem en 
afgrænset tidsfrist for opgaven. 
Kommunikations Fagligt Udvalg er blevet for lille, og der sker for lidt mellem møderne. Det bliver 
måske vanskeligt at nå at fremlægge en Kommunikations-strategi. 
Vi bør også mødes mere digitalt. 
 
Freja Wedenborg: Jeg har ingen stærke holdninger til udvalgsstrukturen. Som ny kan det imidlertid 
være vanskeligt at finde ud af, hvordan man starter politiske initiativer op. For der er en vis fare for, 
at de falder ned mellem to stole, mellem to udvalg. Ad hoc-grupper med involvering af eksterne 
eksperter er en god idé. 
 
Sus Falch: Gerne opbakning til digitale hjælpemidler. Udvalgene må ikke blive for smalle. Vi skal 
gerne fortsætte med faste, eksterne medlemmer af udvalgene, for det giver en styrke og nye 
argumenter. 
 
Lars Werge: Tak for bemærkningerne. Det bør være en opgave for den nuværende Hoved-
bestyrelse at lave en egentlig, skriftlig overlevering til den kommende. Inddragelse er et kodeord for 
os. Derfor skal vi have eksterne medlemmer i udvalgene. Vi skal se mere på, hvordan vi inddrager 
eksterne medlemmer. Og gerne måle på, hvordan vi er lykkedes med inddragelsen. 
 
Drøftet.  
 
 

4.6. Beskæftigelsesstatistik 
 
Linda Garlov uddybede det udsendte bilag: Ledigheden er på et forholdsvist lavt niveau i øjeblikket. 
Vi arbejder på at forbedre de statistikværktøjer vi har, så HB blandt andre kan få bedre statistikker 
for ledigheden. 
 
Til efterretning. 
 
 

4.7. 
 

Temaer frem til næste delegeretmøde 
 
Drøftet. 
 
 

5. Sager vedrørende DJ’s organisation 
 

5.1. Økonomidrøftelse og budget for 2019 (referatforbud) 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller det første udkast til budget 2019 til drøftelse i HB, som 
tager stilling til det videre arbejde.  
 
Drøftet.  
 
 

5.2. Annoncepolitik (referatforbud) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter og godkender udkast til annoncepolitik for DJ 
 
Konklusion: FU behandler sagen og kommer tilbage til HB med et nyt og mere detaljeret forslag. 
 
 

5.3. DJ’s interne overenskomster (Lukket punkt) 
 
Lars Werge orienterede om, at HB på sit lukkede møde havde behandlet DJ’s interne overens-
komster med hhv. Konsulentklubben og HK-klubben. 
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6. Eventuelt 

 
Peter Thornvig: Fotogratula-prisen uddeles den 15. november kl. 17 i Fotografisk Center, 
København V, se https://journalistforbundet.dk/djfotograferne/nyhed/fotogratula-prisoveraekkelse  
 
Karen Hedegaard: På baggrund af de seneste hændelser i Danske Bank kunne man overveje en 
anden bankforbindelse? 
Linda Garlov: Det er tidligere og af andre grunde besluttet at skifte fra Danske Bank til Lån og Spar, 
og dette skifte er i gang med at blive gennemført. 
 
Tak for et godt møde. 

 
 
/DYB 
 

https://journalistforbundet.dk/djfotograferne/nyhed/fotogratula-prisoveraekkelse

