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1. Godkendelser 
 

1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Peter Thornvig: Har kommenteret, at referatet er for kortfattet. 
 
Lars Werge: FU har drøftet emnet, og indstiller, at den kommende Hovedbestyrelse skal drøfte og 
beslutte, efter hvilke principper referatet skal laves. 
 
Godkendt 
 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
FU indstiller, at der er referatforbud til de punkter, der er markeret med rødt på dagsordenen: 
3.1.3., 3.1.4., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.2. 
 
FU indstiller, at følgende punkter er lukkede: 5.4. 
 
Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 
Lars Werge: Overenskomst- og Aftaleudvalget, OAU, har arbejdet videre med lønstatistik. 
Advokat sat i gang med at forberede kontakt til Datastyrelsen. 
 
Cavling 2018: Det var en god dag. Afslutningen for den siddende Cavlingkomite. Den kommende 
Hovedbestyrelse skal udpege den nye. Alle kan lade sig indstille eller indstille sig selv. 
Annonce i april-udgaven af Journalisten. Komiteen vælges på det første ordinære HB-møde efter 
Delegeretmødet. 
 
KNR, Grønland: I øjeblikket ingen fællestillidsrepræsentant. DJ følger situationen og forsøger at 
hjælpe til at få valgt en ny. 
 
Ingeniørforeningen IDA’s SIRI-kommission: Lars Werge har haft sæde i kommissionen i det 
seneste halve år og politisk konsulent Anna Langhorn i sekretariatet med temaet AI og fake news. 
Rapport og høring på Christiansborg den 8. februar. 
 

 
 
9. februar 2019 Referat, GODKENDT, web-udgave 
 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde den 17.-18. januar 2019 
 
Sted DJ, Gammel Strand 50, København K 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Frederik M. Juel,  

Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar (til fredag kl. 14), Karen Hedegaard,  
Lars Lindskov, Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Rasmus Mark Pedersen 
(til torsdag kl. 16), Sus Falch, Thilde Høybye (fra torsdag kl. 11), Linda Garlov.  

 
Afbud Villy Dall, Merete Lindstrøm 
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Lars Lindskov    
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Helge Andreasen, Lars Refn, Thue Grum-Schwensen, 

Karina Bjerregaard, Dorte Bak, Dorte Kildegaard, Per Roholt, Silja Smith, Maria 
Becher Trier (til fredag kl. 10), Allan Gregersen, Kurt Simonsen, Anne Anthon 
Andersen, Amalie Foss, Henrik Rath, Niels Peter Arskog (torsdag kl. 17.45-
18.00). 

 
Afbud fra observatørkredsen: Helle Veel, Lisbeth Kiel. 
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A-kassen AJKS: Der skal ansættes en ny direktør. Sig til, hvis I kender nogle relevante. 
 
Blandt mange ting på Delegeretmødet skal Carsten Nielsen-legatet uddeles. Kom gerne med 
gode inputs. 
 
I september-oktober havde DJ besøg af 2 gode kolleger fra Tanzania, Salome og Victor. Danske 
Medier havde tilsvarende besøg af Prisca og Gasirigwa. Alle var en del af et projekt støttet af EU 
og ledet af Mogens Blicher Bjerregård, projektet hedder Media-4-Democracy. 
Formålet var at give dem undervisning, som kan styrke dem i deres arbejde i de medie-
organisationer, som de er i ledelsen af. 
I den forgangne uge har Hans Jørgen Dybro som en del af projektet været i Dar es-Salaam for at 
følge op på forløbet i efteråret. 
Der er mange udfordringer med pressefriheden i Tanzania. Men vores fire fellows er fortrøstnings-
fulde, og de arbejder flittigt på at styrke samarbejdet i mediebranchen i Tanzania. 
 
Tine Johansen: FBO har lanceret retningslinjer for god undertekstning. Praksis er nedskrevet.  
Se https://undertekstning.dk/  
 
DJ’s faglige revisor Allan Boye Thulstrup har måttet trække sig fra posten. I stedet er indtrådt 
suppleanten Marianne Fajstrup. 
 
Der er udpeget en ny prorektor på DMJX: Jens Grund. 
 
Sikkerhed for journalister: DJ deltager i en tværministeriel gruppe med fokus på Danmark. 
 
Peter Thornvig: Reminder: Store feriedag i morgen tidligt, se https://journalistforbundet.dk/djferie  
 
Ophavsretsmidler: De visuelle grupper er i gang med at indberette til VISDA.  
 
Status 19, fotoudstilling. Bredt udsnit af dansk fotografi. Skub til dig selv og dine kolleger for at 
deltage. Se https://journalistforbundet.dk/djfotograferne/nyhed/STATUS-19-tager-pulsen-pa-dansk-
fotografi-anno-2019 
 
Karen Hedegaard: DJ er en del af Værdig Reform-projektet. Det bør DJ bør skilte noget mere 
med, se https://www.vaerdigreform.dk/  
 
Ligestilling: DJ’s 8. marts-arrangement kommer til at handle om digital chikane. Støtte fra FU.  
Fredag den 8. marts kl. 8-10. Der arbejdes på at streame arrangementet. 
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Delegeretmøde 2019 
 

3.1.1. Delegeretmødets afvikling 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan delegeretmødet skal afvikles i 2019 
 
Sagsfremstilling: 

• Dirigenter: Se indstilling 3.1.3 
 

• Velkommen/åbning: Fællessang, tekst på projektor 
o Gæstetaler, aftales endeligt på HB-møde 6.-7. marts 2019 
 

• Elektronisk afstemning: Med stemmeterminaler til alle, løbende præsentation af resultater på 
Power Point, digital dokumentation af alle afstemninger efterfølgende samt en medarbejder 
tilstede under hele delegeretmødet - for at sikre problemfri afvikling – var lejen i f. m. delegeret-
møde 2017 omkring kr. 50.000 (inkl. moms). Systemet kan anvendes både til de simple for, 
imod og undlader at stemme afstemninger og til at gennemføre valghandlingerne.  
Det bør undersøges, om der i 2019 findes en app eller et andet pålideligt system, der 
prismæssigt er mere favorabelt 

https://undertekstning.dk/
https://journalistforbundet.dk/djferie
https://journalistforbundet.dk/djfotograferne/nyhed/STATUS-19-tager-pulsen-pa-dansk-fotografi-anno-2019
https://journalistforbundet.dk/djfotograferne/nyhed/STATUS-19-tager-pulsen-pa-dansk-fotografi-anno-2019
https://www.vaerdigreform.dk/
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o Det anbefales, at vi på samme måde som i 2017 bruger muligheden for afstemninger om 
forslag og  til valghandlingerne. 
 

• Møde afbrydes – debat om ”Fagenes Fremtid” i plenum: Klokken 16.00 debatteres 
anbefalinger, overvejelser og scenarier, fremlagt i arbejdet ”Fagenes Fremtid”, i plenum med 
deltagelse af 1-2 fra ekspertgruppen (fx formand Troels Mylenberg og yderligere ét medlem), 2 
arbejdsgivere og 2 DJ-faglige repræsentanter (fx Villy Dall, fmd. mediepolitisk udvalg, og Thilde 
Høybye, tidl. formand DMS samt medlem HB/FU) 

o Debatten varer 1 time, herefter genoptages delegeretmøde 
 

• Carsten Nielsen-legat: Uddeles i forbindelse med delegeretmødets middag, forventeligt kl. 
20.00 eller 20.30 med alle delegerede i salen 

 

• Debattens forløb: Debatten deles op i temaer ligesom vi plejer. Til hvert tema afsættes et ca. 
tidsrum. Dirigenterne skal facilitere debatten så tidsrammerne så vidt muligt overholdes. 

o Som optakt til delegeretmødet skal temaerne -  Fagenes fremtid og Fremtidens DJ  - indgå i 
valggruppernes forberedelser.  

o Der indføres taletidsbegrænsning på 2 minutter fra delegeretmødets start, så vi undgår, at der 
er emner til sidst på dagsordenen, der pga. tidnød ikke bliver behandlet forsvarligt. Denne 
begrænsning gælder ikke for fremlæggelse af de forslag, der er stillet til delegeretmødet. 

 

• Valgcafe: Er der flere kandidater til formands- og næstformandsposten, arrangeres debat 
mellem disse fra scenen i forlængelse af middagen. 

o Efter middagen arrangeres et ”speakers corner,” der er til rådighed for kandidater og andre. 
o Der arrangeres enten: 

Alle kandidater til hovedbestyrelsen har 1 minuts taletid i løbet af førstedagen til at præsentere 
sig for delegeretmødet. Disse præsentationer afvikles over 4 omgange med 3 - 4 kandidater i 
hver omgang. 

Eller 
Der arrangeres en valgcafe udenfor salen i stil med sidste år, hvor kandidaterne har mulighed 
for at debattere med interesserede. Varighed 1 time før middagen. Deltagerne varsles om at 
rokere undervejs. 

o Muligheder for at bruge Journalisten, DJ’s hjemmeside og i de sociale medier gøres tidligt 
tydelige for medlemmerne. 
 

• Vigtige datoer i forbindelse med delegeretmødet 
o Delegeretmødet afholdes d. 28. og 29. april 2019. 
o Antallet af delegerede i de forskellige valggrupper beregnes pr. 15. januar. 
o Forslag skal være HB i hænde senest 15. marts. 
o Navne på delegerede og gæster skal være sekretariat i hænde d. 15. marts. 
 
Debat: HB drøftede en mulig gæstetaler som indledning til Delegeretmødet.  
Forslag frem til næste HB. 
 
Elektronisk afstemning: Glimrende. 
 
Fagenes fremtid i plenum: Debat på en time, hvorefter den øvrige debat fortsættes. 
Overvejelser om det bør være som et brud på programmet eller i yderkanten af programmet. 
 
Valgcafe: Overvejende tilslutning til model 1, hvor kandidaterne præsenterer sig selv fra talerstolen 
i nogle blokke i løbet af førstedagen.  
 
Konklusion: Godkendt med de faldne bemærkninger. 
 
 

3.1.2. Gæster 
 
Indstilling: HB beslutter delegeretmødets gæster 
 
Sagsfremstilling: Følgende inviteres til delegeretmøde 2019, d. 28. og 29. april i Kolding: 

• Formænd for de nordiske journalistforbund: 
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o Hege Iren Frantsen, Norge 
o Hanne Aho, Finland 
o Ulrikka Hyllert, Sverige 
o Hjalmar Jónsson, Island 

• Faglige organisationer, Danmark: 
o Per Lindegaard Hjorth, KS 
o Rikke Løvig Simonsen, PharmaDanmark 
o Simon Tøgern, HK-Privat 
o Camilla Gregersen, Dansk Magisterforening 
o Lars Qvistgaard, AC 

• Tidligere forbundsformænd, DJ: 
o Hans Larsen 
o Lars Poulsen 
o Mogens Blicher Bjerregård 

• Æresmedlem af DJ Kate Bluhme 

• Direktør International Media Support, IMS, Jesper Højberg 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

3.1.3. Dirigenter, referatforbud  
 
Indstilling: Forretningsudvalget foreslår Hovedbestyrelsen at indstille Søren Wormslev, Nordjyske, 
og Didde Elnif, SDU, som dirigenter ved delegeretmøde 2019. 
 
Konklusion: Godkendt 
 
 

3.1.4. Skriftlig beretning, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter udkast til den skriftlige beretning, og godkender afslutnings-
vis udkastet. Den endelige godkendelse af beretning foretages senest på næste HB-møde 6.-7. 
marts 2019.  
 
Konklusion: Godkendt  
 
 

3.2. Indsatsen på kommunikationsområdet, referatforbud 
 
Indstilling: Kommunikationsfagligt udvalg indstiller, at Hovedbestyrelsen afsætter 250.000 kr. til at 
styrke kommunikationsområdet med fokus på rekruttering og organisering. Formålet er at etablere 
en strategisk platform som afspejler de behov, som kommunikatører måtte søge at få opfyldt hos 
Dansk Journalistforbund 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

3.3. Plan for organisering og fastholdelse, referatforbud 
 
Indstilling: Forretningsudvalget  indstiller, at hovedbestyrelsen godkender den vedlagte plan for 
organisering og fastholdelse 2019. 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

3.4. Udsendelse til HB 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at udsendelser til hovedbestyrelsen 
præciseres i HB´s forretningsorden. 
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Sagsfremstilling: Det præciseres i HB´s forretningsorden, at HB-kredsen får tilsendt indstillinger til 
skriftlige beslutninger i en samlet mail. HB-kredsen, herunder Journalisten, har hermed mulighed 
for at deltage i behandlingen af et punkt til skriftlig beslutning, medmindre der er tale om et lukket 
punkt. 
Ved øvrige udsendelser til hovedbestyrelsesmøder sikres det, at hele HB-kredsen får tilsendt 
materialet til mødet.  
 
§ 1 Indkaldelse og dagsorden  
Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af 
dagsorden.  
Stk. 2. Sager kan forlanges optaget på dagsordenen af følgende:  

• Hovedbestyrelsens medlemmer  

• Kredsformænd  

• Specialgruppe‐ og specialforeningsformænd  

• Hovedbestyrelsens udvalg  
Stk. 3. Ordinære hovedbestyrelsesmøder varsles på forbundskalenderen, der skal forelægges i 
udkast for hovedbestyrelsen senest på det sidste møde i hver valgperioder for den efterfølgende 
valgperiode. Mødeplanen vedtages endeligt af den ny konstituerede hovedbestyrelse.  
Stk. 4. Der skal til de enkelte beslutningssager foreligge en skriftlig sagsfremstilling og indstilling 
om beslutning samt budgetmæssige og administrative konsekvenser. Det skal af indstillingerne 
fremgå, hvem der er politisk ansvarlig i forhold til hovedbestyrelsen, og hvem der er sags-
behandler. Et HB-medlem, der er forslagsstiller til et punkt på dagsordenen, kan vælge selv at 
skrive indstilling til punktet.  
Stk. 5. Dagsordenen med tilhørende sagsfremstillinger og indstillinger skal tilstræbes udsendt fra 
sekretariatet senest fem dage før mødernes afholdelse. Materialet sendes til HB-kredsen jf. 
paragraf 6 stk. 2, 3 og 4 om inviterede med taleret plus formanden for Grønlandskredsen. 
Mødernes varighed skal fremgå af dagsordenen.  
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan ‐ hvis mindst 10 medlemmer tilslutter sig det ‐ ved mødets start 
godkende, at sager af uopsættelig karakter, og som foreligger i skriftlig form med en sagsfrem-
stilling og indstilling til beslutning, jf. stk. 4, kan optages til beslutning på det pågældende møde.    
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-kredsen.  

c. Formandskabet sikrer sig, at HB-kredsen modtager indstillingen og sikres adgang til at deltage 
i den skriftlige behandling. 

d. Et punkt til skriftlig beslutning kan begæres lukket efter samme procedure som ved et 
almindeligt møde (§ 6 stk. 5). Dog skal en anmodning herom sendes til HB-kredsen. HB-
medlemmerne har 24 timer til at tage stilling til anmodningen. 

e. Punktet skal dernæst til efterretning og referat på næstfølgende ordinære HB-møde   
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-kredsen 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: Enighed om forslaget. 



   

  6/16 

 
Konklusion: Godkendt. Dog punkterne stk. 8 a-e skal ud i et selvstændigt stykke. 
 
 

3.5.  Optagelse i DJ 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at HB foreslår vedtægtsændring til 
delegeretmøde, så at: 

• Indtægtskravet i vedtægternes §2, stk. 2, bortfalder 

• Der indføres en karens-periode for nye medlemmer, der optages uden at være studerende, 
på 3 måneder, hvor der skal betales fuldt kontingent. Herefter kan medlemmet ansøge om 
nedsat kontingent jf. vedtægternes §9, stk. 2 og 3 

• Der er også først mulighed for at ansøge om pressekort efter karenstidens udløb på 3 
måneder 

For studerende og dimittender gælder de hidtidige vilkår med hensyn til optagelse og erhvervelse 
af pressekort. 
 
Sagsfremstilling: På seneste møde i Hovedbestyrelsen blev forslaget diskuteret, og FU blev bedt 
om at forberede punktet til genbehandling på januar-mødet på baggrund af drøftelsen i HB. 
Samlet er forslaget derfor ændret på et enkelt punkt, idet kravet om en karensperiode med fuld 
betaling er nedsat fra 6 måneder i det oprindelige forslag, til 3 måneders karens i dette forslag. 
Diskussionen i HB vedrørende andre kontingentsatser (at det lavest mulige kontingent for 
medlemmer med lav indtægt skal hæves fra 1/6 til fx 1/3 kontingent) vil FU behandle på sit næste 
møde og fremsende til HB-møde 6.-7. marts 2019. 
 
Debat: Indtægtskrav: Tilslutning 
 
Karensperiode for nedsat kontingent: Freelancegruppens bestyrelse mener ikke, at der skal 
være en karensperiode for nedsat kontingent. Omvendt: Det er dyrt, hvis vi indfører et nedsat 
kontingent uden en karensperiode. 
 
Karensperiode for pressekort: Ikke støtte karenstiden på et pressekort. Vi bør skrive os ud af, at 
karensperioden ikke gælder for fastansatte. 
Måske noget med, at man i ansøgningen skal begrunde nødvendigheden. 
 
Konklusion: Godkendt med de faldne bemærkninger. 
 
 

3.6. Dobbelt medlemskab 
 
Indstilling: DJ mistede i 2018 cirka 153.000 kr. i kontingentindtægter på grund af det dobbelte 
medlemskab under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Dette tab er begrundet 
i en konfliktforberedende overenskomst-situation, og derfor skal dette beløb tages fra Sikrings-
fondens formue.  
 
Sagsfremstilling: Under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret 2018 
åbnede DJ for et dobbelt medlemskab.  
Det handlede om de medlemmer, som er ansat på en anden overenskomst end vores på det 
offentlige område. De var ikke omfattet af strejke- eller lockoutvarslerne fra de andre forbund, 
da kun medlemmer af den overenskomstbærende organisation kan være omfattet af strejke eller 
lockout.   
Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse godkendte, at medlemmerne i den nødvendige periode 
kunne melde sig ind i den for den enkelte overenskomstbærende organisation og samtidig 
fortsætte som kontingentfri DJ-medlem med fulde rettigheder. Medlemmerne ville derved blive 
omfattet af strejke eller lockout. 
I princip blev de medlemmer i to fagforeninger, men betalte kun kontingent hos den 
overenskomstbærende forening. DJ ville derudover kompensere DJ-medlemmernes løntab under 
en evt. konflikt som for alle øvrige DJ-medlemmer med 90 procent af den sædvanlige løn.  
Medlemmerne modtog en grundig orientering om, hvordan de efter afslutningen af forhandlingerne 
efter en periode svarende til udmeldelsesfristen i den overenskomstbærende fagforening, ville 
komme til at genoptage kontingentbetalingen i DJ. 
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Opgørelsen over hele perioden viser følgende tal for det dobbelte medlemskab 
Her er de reelle antal ikke-betalende medlemmer pr. måned fra marts – september 
 

Marts April Maj Juni Juli August Sep. 

41 52 64 63 52 31 30 
 
Økonomiafdelingen har overslagsmæssigt beregnet, at DJ derved har mistet cirka 153.000 kr. i 
kontingentindtægter. Dermed er det dobbelte medlemskab en del af forklaringen på, at DJ efter tre 
kvartaler er cirka 600.0000 kr. under budget på kontingentindtægter.  
  
9 medlemmer valgte efter afslutningen af forhandlingerne at  melde sig ud af DJ og blive i den 
overenskomstbærende organisation. 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

3.7. DJ’s internationale arbejde 
 
Indstilling: Det indstilles til Hovedbestyrelsen at beslutte, at DJ bevarer sit medlemskab af 
International Federation of Journalists, men fortsat samarbejder med International Media Support 
om uddeling af safety-midler til udsatte kolleger i hele verden 
 
Sagsfremstilling: Det er velbeskrevet, at DJ de senere år har haft betænkeligheder ved og 
konflikter med ledelsen af det internationale journalistforbund, IFJ. 
Vi har efterlyst mere transparens, en ordentlig økonomisk styring, bedre samarbejde med EFJ og 
et langt højere aktivitetsniveau. Det har ført til overvejelser om, hvordan vi som medlems-
organisation får mest ud af det internationale (sam)arbejde. 
Det er FU’s indstilling, at vi får mest ud af at blive i IFJ og forsøge at ændre på både retning og drift 
end at forlade organisationen i frustration. 
IFJ afholder sin tre-årlige kongres til juni i Tunis, og her skal der vælges ny ledelse – et valg, som 
DJ sammen med ligesindede lande forbereder sig på. Lars Werge deltager i kongressen for DJ. 
Den belgiske IFJ-præsident, Philippe Lerouth, har henvendt sig til DJ i løbet af efteråret for at 
appellere om, at vi igen indsamler midler til IFJ’s Safety Fund. Vi stoppede bidragene til fonden i 
2011 på grund af dens dårlige drift og manglende gennemsigtighed. I stedet indgik vi et sam-
arbejde med International Media Support om uddelingen af midler til udsatte mediearbejdere. 
Samarbejdet med IMS fungerer upåklageligt ved, at IMS indstiller enkeltpersoner til støtte, og 
ansøgningen vurderes i DJ. Sådan har vi både fuld indsigt i og indflydelse på, hvordan de 
indsamlede midler bruges. 
Det er derfor FU’s indstilling, at DJ fortsætter samarbejde med IMS om Safety Fund. 
DJ’s øvrige internationale engagement ligger i høj grad hos det europæiske journalistforbund, EFJ, 
og i konkrete solidaritetsprojekter. Sidstnævnte har blandt andet udmøntet sig i værtskab for 
internationale delegationer fra Tyrkiet, Tunesien og Østafrika og i et månedlangt fellowship for to 
organisationsrepræsentanter fra Tanzania.  
 
Debat: Tine Johansen supplerede indstillingen. IFJ vil gerne have DJ tilbage i Safety-arbejdet. 
Det er indstillingen, at DJ fortsætter med Safety-samarbejdet med IMS. 
 
Lars Werge: Det kan lyde tosset, at vi overvejer, om vi skal være engageret i det internationale 
arbejde, når der bliver slået flere end 100 journalister ihjel verden over, og når pressefriheden er 
truet. Overvejelserne har udelukkende handlet om, at vi mener, at IFJ bliver drevet dårligt. 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

4. Sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Fagenes fremtid, rapport, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter den generelle rapport fra ekspertgruppen Fagenes Fremtid – 
”11 tendenser” – på dette møde. Rapportens tendenser sammenfatter det arbejde, som gruppen 
har gennemført i 2018-2019, og den præsenteres af formand for ekspertgruppen Troels Mylenberg 



   

  8/16 

og projektleder Søren Schultz Jørgensen. 
På næstfølgende møde i HB drøftes den samlede afrapportering i form af yderligere tre 
fagspecifikke rapporter. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

4.2. Fremtidens Forbund, rapport, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne fra arbejdsgruppen Fremtidens Forbund og 
beslutter, hvad der skal stilles forslag om på delegeretmøde 2019. Desuden beslutter 
Hovedbestyrelsen processen frem mod delegeretmøde 
 
Konklusion: Følgende køreplan godkendt:  
Januar 2019: Hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og tager stilling til, hvilke forslag den på 
baggrund af rapporten vil stille på delegeretmøde. 
Februar-marts 2019: Der udarbejdes en pixibogs-udgave af rapporten, som kan diskuteres på 
kredse og gruppers generalforsamlinger. 
Marts 2019: Hovedbestyrelsen behandler konkrete vedtægtsændringer, som kan stilles på 
delegeretmøde og beslutter, hvem der er forslagsstillere. 
April 2019: Delegeretmøde behandler ændringsforslag, som herefter implementeres i 
organisationen. 
 
 

4.3. Fagfestival, evaluering + plan for fremtiden 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen evaluerer Fagfestival 2019 på baggrund af rapporten (bilag 4.3.1), 
og sætter arbejde i gang for at kunne beslutte på mødet 1. april 2019, hvordan rammerne for 
fremtidens Fagfestival kan udformes 
 
Sagsfremstilling: På mødet i november 2018 foretog HB en første, umiddelbar evaluering af 
Fagfestival 2018, afviklet i begyndelsen af november i Odense. På det tidspunkt var deltager-
evalueringen ikke færdiggjort, men denne afrapportering er nu gjort og er bilagt denne indstilling. 
 
Udover evaluering af den netop overståede Fagfestival, er det forbundsledelsens indstilling, at vi 
bør se på fremtiden for Fagfestival. Eventen har eksisteret i mere eller mindre uændret form i cirka 
20 år, og konceptet er langt hen ad vejen det velkendte, der blandt andet indeholder flere spor i 
løbet af dagen med forskellige typer af oplægsholdere, en samlet fest om aftenen og tid i pauserne 
til netværk. Fagfestival afvikles en søndag-mandag i november måned, og det har de seneste 14 år 
været placeret på Fyn (Nyborg og de seneste 5 gange i Odense). 
 
Men siden konceptet blev født i slutningen af forrige årtusinde, er mange ting forandret i samfundet 
som sådan, og i medie- og kommunikationsbranchen i særdeleshed. Mødeformer er anderledes i 
dag end dengang, og forventningerne til indhold og udbytte kan også siges at være ændret. 
Det er derfor forbundsledelsens opfattelse, at de forskellige perspektiver belyses i et notat 
udarbejdet af DJ’s kommunikations- og eventafdeling samt det politiske sekretariat. Her tænkes i 
særlig grad på: 

• Udbytte for deltagerne 

• Udbytte for ikke-deltagerne 

• Omkostninger (kroner/øre og mandskab) set i forhold til udbredelse i medlemsskaren 

• DJ’s politiske og faglige branding ved Fagfestival – og ved eventuelle alternativer 

• Kan eventen samtænkes med fx Fagligt Forum eller indgå i event-udbuddet på anden vis? 
 

HB ønsker med andre ord at blive udfordret i sit syn på den institution, som Fagfestival med rette er 
blevet.  
 
Økonomi: Status i dag er, at DJ årligt afsætter 750.000 kroner pr. år, samt afsætter medarbejder-
ressourcer svarende til 800.000 kroner pr. Fagfestival. 
De seneste år har Fagfestival opnået tilskud fra Pressens Uddannelsesfond på 375.000 kroner. 
Det er tvivlsomt, om PU kan og vil fortsætte denne praksis – hvis tilskuddet mindskes eller fjernes, 
vil det have en direkte aflæselig, negativ konsekvens for DJ’s Fagfestival-regnskab. 
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Notatet udarbejdes til behandling på HB-møde 1. april 2019, hvor der træffes beslutning i sagen. 
 
Debat: Lars Werge: FF har fulgt den samme model i mange år. Skal vi gøre det på en anden 
måde? Diskussionen om dette tages på april-mødet. 
 
Der var flere tilkendegivelser fra HB om, at det var en virkelig god Fagfestival. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

4.4. Generalforsamlinger 2019 
 
Indstilling: Liste over generalforsamlinger i DJ, til orientering 
 
Kredse 
Kreds 1 - 5. marts 2019, kl. 17.00 - 20.00 på Arbejdermuseet i København (LAW deltager) 
Kreds 2 - 24. februar 2019, kl. 15.00 på Café Florentz i Roskilde (LAW deltager) 
Kreds 3 - 7. marts 2019, kl. 19.00 på Restaurant Marinaen i Kolding (LAW deltager) 
Kreds 4 - 28. februar 2019, kl. 17.00 i DJ´s lokaler på Åboulevarden 31, 2. sal (TIJ deltager) 
Kreds 5 - 13. marts 2019, kl. 18.00 på Gæstgivergaarden Phønix i Holstebro (LAW deltager) 
Kreds 6 - 9. marts 2019, kl. 15.00 i Papegøjehaven i Aalborg (LAW deltager) 
Kreds 7 - 23. juni 2019 () 
Kreds Fyn - 3. marts 2019, kl. 11.00 i Nordatlantisk Hus, Promenade 1, 5000 Odense (LAW 
deltager) 
  
Specialgrupper 
Danske Bloggere i DJ - 21. februar 2019, kl. 17.00 - 20.00 (LAW deltager) 
DJ Fotograferne - 2. marts 2019, Fotosalon kl. 10.00 og generalforsamling på Bella Sky i 
København kl. 16.00 (LAW deltager) 
Distriktsbladgruppen - 2. februar 2019, kl. 15.00 på Hotel Harmonien i Haderslev (LAW deltager) 
DJ Kommunikation - 2. marts 2019, kl. 11.00 - 14.00 på London Pub, Godthåbsvej 4, 2000 
Frederiksberg (LAW deltager) 
FBO - 9. marts 2019, kl. 10.00 i Store Strand hos DJ (TIJ deltager) 
FILM&TVGruppen - 5. marts 2019, Store Strand i DJ (TIJ deltager) 
FreelanceGruppen - 9. marts 2019, kl. 13.00 på Fænø-Sund Konferencecenter i Middelfart () 
Organisationsgruppen - 12. marts 2019, kl. 17.00 - 19.30 i Lille Strand i DJ - kl. 17.00 overrækkes 
O-prisen. (LAW og TIJ deltager) 
Visuelt Forum - 9. marts 2019, kl. 16.45-18.30 på Tune Kursuscenter (TIJ deltager) 
KAJ - 23. februar 2019, kl. 14.00 - 19.00 på Journalisthøjskolen i Aarhus - dørene åbnes kl. 13.00 
(LAW deltager) 
KAJO - 23. marts på Syddansk Universitet i Odense (TIJ deltager) 
DJ RUC  - 15. februar 2019, kl. 15.30 - 18.00 på RUC (TIJ deltager) 
KSR - 15. marts 2019, kl. 17.00 - 22.00 hos DJ i lokalerne Store og Lille Strand. Afholdes sammen 
med DJ KU (LAW deltager) 
DJ KU - 15. marts 2019, kl. 17.00 - 22.00 hos DJ i lokalerne Store og Lille Strand. Afholdes 
sammen med KSR (LAW deltager) 
Andrea - 8. marts 2019, kl. 15.00 på DMJX i Emdrup () 
  
Specialforeninger 
Danske Bladtegnere - 20. marts 2019, kl. 11.00 - 16.00 i Store Strand og Lille Strand i DJ (LAW og 
TIJ deltager) 
PF - 18. november 2019, kl. 10.30 på Hotel Nyborg Strand () 
Journalisterne -5. januar 2019, kl. 16.00 i Islands Brygge Kulturhus i København (TIJ deltager) 
Ledere i DJ - 28. februar 2019, kl. 16.00 i DJ, Store Strand i DJ (LAW deltager) 
 
Konklusion: Til efterretning. 
 
 

4.5. Temaer frem til næste Delegeretmøde 
 
Indstilling: Til orientering.  

http://kreds1.dk/
http://kreds2.dk/
http://kreds3.dk/
http://djkreds4.dk/
http://www.djkreds5.dk/
http://djkreds6.dk/
http://tusagassiortut.gl/
http://djkredsfyn.dk/
https://journalistforbundet.dk/danske-bloggere-i-dj
https://journalistforbundet.dk/djfotograferne
http://www.distriktsbladgruppen.dk/
http://djkommunikation.dk/
http://fbo-dj.dk/
http://tvgruppen.dk/
http://freelancegruppen.dk/
http://organisationsgruppen.dk/
http://visueltforum.dk/
https://journalistforbundet.dk/kaj
https://journalistforbundet.dk/kajo
https://journalistforbundet.dk/dj-ruc
https://journalistforbundet.dk/ksr
https://journalistforbundet.dk/djku
https://journalistforbundet.dk/andrea
http://bladtegnere.dk/
http://www.pressefotografforbundet.dk/
https://www.facebook.com/journalisterne
https://journalistforbundet.dk/ledere-i-dj
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Sagsfremstilling: På baggrund af liste over løbende sager og beslutninger, som HB har truffet, 
orienteres der om status. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

5. Sager vedrørende DJ’s organisation 
 

5.1. Seniorpolitisk strategi 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter forslag til seniorstrategi med henblik på indstilling til 
vedtagelse på delegeretmødet i april 2019. 
 
Sagsfremstilling: På delegeretmødet i 2017 blev det besluttet, at ”DJ skal udarbejde en strategi 
for styrkelse af seniorernes muligheder på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet.” 
En arbejdsgruppe bestående af arbejdsmarkedsudvalget (Karen Hedegaard, Peter Thornvig, Lars 
Werge) suppleret med Anders Stoffer og Abelone Glahn, med sekretariatsbistand af Anna 
Langhorn, har i efteråret 2018 udarbejdet et forslag til seniorpolitisk strategi (bilag 5.1.1). 
Arbejdsgruppen har som baggrund for udarbejdelsen af strategien indsamlet viden om 
medlemmernes behov og ønsker til deres senkarriere. Denne vidensindsamling er primært 
foregået i forbindelse med en række samtalesaloner med målgruppen, afholdt af Abelone Glahn. 
Også ved en session på dette års Fagfestival blev emnet drøftet med DJ’s medlemmer. 
Derudover har arbejdsgruppen undersøgt og beskrevet, hvilke politiske mærkesager DJ ønsker at 
fokusere på for at forbedre forholdene for DJ’s seniorer. Her har blandt andet PFA’s rapport fra 
Tænketanken om den 3. alder været et vigtigt omdrejningspunkt for gruppens diskussioner.  
Desuden har gruppen brugt en række artikler, som stiller skarpt på politiske dilemmaer og 
problemstillinger, som baggrund for drøftelser om politisk retning. Også forskellige afdelinger i DJ’s 
sekretariat har bidraget til processen undervejs. 
Som en vigtig del af processen har strategiforslaget været sendt i høring via journalistforbundet.dk. 
Det har kun givet anledning til enkelte bemærkninger og rettelser.  
Udover selve strategien har arbejdsgruppen samlet konkrete idéer til indsatser sammen i et 
idékatalog, som Arbejdsmarkedsudvalget kan bruge i deres arbejde med at udforme pinde til DJ’s 
Handlingsprogram 2019-2021. 
 
Debat: Lars Werge supplerede indstillingen: Udkastet har været i høring blandt medlemmerne. 
Desuden er der udformet et idékatalog til handlingsemner. 
 
Frederik M. Juel: Der er fokus på pension: Hvis vi vil løse et restgruppeproblem, at mange 
medlemmer ikke har en tilstrækkelig pensionsordning, så skal vi være meget mere barske med 
virkemidlerne. 
 
HB kommenterede yderligere det væsentlige i at gøre noget for at få restgruppen med. 
Herunder at sørge for, at freelancere og selvstændige bliver omfattet og opsparer. 
 
Konklusion: Godkendt  
 
 

5.2 Besparelser i DJ, referatforbud 
 
Indstilling: FU indstiller sparekatalog til drøftelse i hovedbestyrelsen.   
Hovedbestyrelsen beslutter, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med. 
 
Konklusion: På baggrund af punktvis gennemgang af sparekataloget besluttede HB, hvilke forlag 
der skal arbejdes videre med. 
 
 

5.3. Situationen i PF 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter sin position i forhold til debat og kampvalg samt efter-
følgende diskussioner i Pressefotografforbundet 
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Sagsfremstilling: Der har været meget debat og diskussion internt i Pressefotografforbundet (PF) 
efter foreningens generalforsamling i november 2018, hvor Lars Lindskov blev genvalgt som 
formand.  
Både i optakten/valgkampen op til generalforsamlingen, og siden i en række forskellige forløb - 
blandt andet med udgangspunkt i PF’s håndtering af ophavsretsmidler - har der været meget hårde 
meldinger; og Lars Lindskov er blevet kritiseret for en række forhold, hvad angår fordeling af 
ophavsretsmidler. 
At dømme ud fra fagbladet Journalistens dækning af forløbet, går en stor del af diskussionen på, 
hvordan PF som gruppe fordeler ophavsretsmidler. Se fx https://journalisten.dk/fotoformand-
erkender-otte-fotografer-har-faaet-penge-i-strid-med-reglerne, herunder debattråden i forlængelse 
af artiklen.  
Der har været ganske meget debat om sagen også på PF’s hjemmeside, på diverse mere eller 
mindre lukkede fora og på sociale medier. 
I den forbindelse er det blevet problematiseret, at PF som gruppe kan fordele ophavsretsmidler, og 
at DJ har et ansvar, der kan gøres gældende. Det er også direkte blevet spurgt, om forbunds-
ledelsen, hvortil må regnes HB, har tillid til Lars Lindskov. Se fx 
https://journalisten.dk/ophavsretsfondens-formand-foerst-og-fremmest-en-sag-pf.  
Dette notat tjener som grundlag for HB til at drøfte sagen og sin eventuelle stillingtagen i den. 
En væsentlig del af DJ’s aktivitet går ud på at sikre vores medlemmers ophavsret; dette forstås 
både juridisk og økonomisk, idet medlemmet skal vide sig sikker på, hvordan hendes værk bliver 
videre anvendt, og hun skal vide sig sikker på, at der er retmæssig betaling for udnyttelsen af 
værket. 
Dette arbejde foregår i DJ’s Ophavsretsfond, som er en selvstændig fond under DJ med egne 
vedtægter, årsregnskab, revision og ansvar overfor lovgivningen om ophavsretsligt beskyttede 
værker.  
Fondens vedtægter fremgår af https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-
files/Aktuelle%20DJs%20love%20og%20vedtaegter%202017%20som%20vedtaget.pdf og her ses 
det blandt andet af §3, hvordan fordeling af midler foregår: 
”Fonden ledes af en fondsbestyrelse, der mindst én gang årligt fastlægger midlernes fordeling til de 
i §2 beskrevne formål. De indkomne midler skal holdes adskilt med angivelse af, hvilken gruppe 
rettighedshaveres værker har kastet ophavsretsvederlagene af sig.” 
I samme paragrafs stk. 1 står beskrevet den decentrale struktur: 
”.. Midlerne til disse formål anvendes efter beslutning i bestyrelsen for den gruppe (specialforening, 
specialgruppe, medarbejderforening), hvis rettighedshaveres værker har kastet 
ophavsretsvederlagene af sig.” 
Der er med andre ord sikret en fordeling så tæt på medlemmerne som muligt. Ophavsretsfonden 
står til ansvar for lovgivningen, og den inkluderer blandt andet krav om en årlig 
gennemsigtighedsrapportering i forbindelse med den lovpligtige revision. På sit seneste møde 
besluttede bestyrelsen for DJ’s Ophavsretsfond desuden, at administrationen til enhver tid kan 
indkalde de enkelte grupper til kontrol af fordeling og politik for dette. 
For så vidt angår DJ’s politiske virke, vælges medlemmerne af DJ’s Hovedbestyrelse på 
delegeretmødet. Det er et krav for at blive valgt til HB, at man er medlem af forbundet, men 
derudover er der hverken i DJ’s vedtægter eller i HB’s forretningsorden beskrevet andet om 
valgbarhed. 
Det samme gælder i forhold til hændelser opstået undervejs i en delegeretperiode: Hvis et medlem 
af HB har været valgt til en anden post i forbundet – som formand for en specialforening, som 
tillidsrepræsentant eller andet – og ikke længere har opbakning til denne position i sit lokale 
bagland, ændrer det ikke på, at vedkommende fortsat er valgt til HB for en toårig periode. 
Det er formandskabets opfattelse, at der med de ovenfor beskrevne procedurer er taget højde for, 
at en stor del af DJ’s politiske og medlemsnære virke er baseret på den decentrale organisation. 
Det er derfor formandskabets holdning, at den aktuelle sag alene er et anliggende for PF og ikke 
vedrører formandskabets eller HB’s opbakning og tillid til PF-formanden. 
 
Debat: Tilkendegivelser af, at det var en fin og grundig redegørelse.  
 
Konklusion: Til efterretning. 
 
 

5.4. DJ’s interne overenskomster, lukket punkt 
- 
 
 

https://journalisten.dk/fotoformand-erkender-otte-fotografer-har-faaet-penge-i-strid-med-reglerne
https://journalisten.dk/fotoformand-erkender-otte-fotografer-har-faaet-penge-i-strid-med-reglerne
https://journalisten.dk/ophavsretsfondens-formand-foerst-og-fremmest-en-sag-pf
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Aktuelle%20DJs%20love%20og%20vedtaegter%202017%20som%20vedtaget.pdf
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Aktuelle%20DJs%20love%20og%20vedtaegter%202017%20som%20vedtaget.pdf
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5.5. Dispensation for ansættelsesstop og fremtidige procedurer for dispensation 
 
Indstilling: FU indstiller til HB, at der dispenseres fra ansættelsesstoppet for at genbesætte en 
stilling i afdelingen, Individuel Rådgivning.  Det indstilles, at FU fremover kan tage beslutning om at 
dispensere for ansættelsesstoppet, hvorefter HB orienteres på næstkommende møde 
 
Sagsfremstilling: Faglig konsulent Per Sørensen, som var tilknyttet som rådgiver i Individuel 
Rådgivning, har fratrådt sin stilling med udgangen af 2018. Karriererådgiver Susanne Svendsen 
som ligeledes er konsulent i Individuel Rådgivning har opsagt sin stilling og fratræder med 
udgangen af januar 2019 for at blive selvstændig.  
Afdelingen har frem til udgangen af år 2018 bestået af i alt 12 medarbejdere inklusive 
afdelingslederen. 
Afdelingen varetager rådgivningen af alle DJ’s medlemmer, og består pr. 1. februar 2019 af to 
teams inden for faglig rådgivning samt karriere og trivselsrådgivning. Der er stor efterspørgsel fra 
medlemmerne til de ydelser, som afdelingen leverer. 
Der er på baggrund af de to fratrædelser behov for at ansætte en medarbejder til afdelingen, hvis 
serviceniveauet ikke skal forringes med lange svarfrister på deres mange henvendelser om bl.a. 
opsigelser, kontraktindgåelse, trivsel mv.  
Med ansættelse af en medarbejder vil afdelingen fremover bestå af 11 medarbejdere inklusive 
afdelingslederen (fem medarbejdere i karriere- og trivselsteamet og fem medarbejdere i det faglige 
team plus afdelingslederen). En del af den nye medarbejders arbejde vil være rådgivning af 
medlemmer inden for kommunikationsbranchen, da det er en del af organiseringsstrategien at 
have fokus på kommunikationsområdet.  
Der er behov for, at der ansættes en jurist eller lignende, som har erfaring med dette område.  
I forhold til økonomien så bliver to stillinger til en stilling. Det er en besparelse på ca. 750.000 kr./år. 
Besparelsen er indregnet i det budget, som hovedbestyrelsen behandlede i oktober 2018.   
 
Der vil af og til komme et behov for at dispensere fra det vedtagne ansættelsesstop. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at der kan træffes hurtig beslutning. Derfor skal FU fremover have bemyndigelse 
til at beslutte en dispensation. 
 
Konklusion: Godkendt at dispensere. Og godkendt proceduren, så FU fremover kan dispensere 
for ansættelsesstoppet. 
 
 

5.6. Ny specialgruppe 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan acceptere, at formkravene til opret-
telse af specialgruppe er overholdt. HB skal tage stilling til, om man kan godkende oprettelsen og 
vedtægterne for specialgruppen Journalisterne. Derudover skal HB godkende den videre proces. 
 
Sagsfremstilling: Det fremgår af forbundsvedtægterne § 20: 
Stk. 1. En specialgruppe kan oprettes, når det er besluttet på en i fagbladet Journalisten varslet 
stiftende generalforsamling, hvor der deltager mindst 20 navngivne forbundsmedlemmer, og når 
gruppen efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen. De 20 medlemmer skal opfylde 
betingelsen for organisatorisk medlemskab af den nye specialgruppe. Inden hovedbestyrelsen 
godkender oprettelsen af og vedtægterne for en ny specialgruppe, fastlægges afgrænsningen til 
eksisterende, berørte specialgrupper gennem forhandlinger med de implicerede parter.  
  
Stk. 2. Medlemmer skal være medlem af en specialgruppe - hvis en sådan findes - med mindre de 
er medlem af en medarbejderforening eller TP jf. § 21, stk. 2. Freelancere ansat i vikariater af 
under et halvt års varighed kan forblive i FreelanceGruppen, såfremt de udtrykker ønske herom. 
Stemmeret m.v. udløses stadig efter forbundets delegeretvalgregle.  
 
Specialforeningen Journalisterne har, på en lovligt varslet generalforsamling d. 5. januar, vedtaget 
at omdanne specialforeningen til en specialgruppe. Der er på samme generalforsamling godkendt 
ændringer til vedtægten, så specialforeningen er omdannet til en specialgruppe. 
 
Forskellige problemstillinger skal afklares: 
1. Det første spørgsmål er, om der skal indkaldes til en stiftende generalforsamling efter § 20 eller 

om den afholdte generalforsamling er tilstrækkelig. 
Her er administrationens vurdering , at der ikke i vedtægterne er taget højde for en 
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situation, hvor en specialforening skal omdannes til en specialgruppe. 
Hovedbestyrelsen kan derfor godkende, at en specialforening omdanner sig til en 
specialgruppe på en lovligt varslet generalforsamling. 

 
2. I h.t. standardvedtægter for specialgrupper står der i vedtægterne for Journalisterne i DJ ikke, 

hvem der er obligatoriske medlemmer. I stedet står der, at medlemskab er frivilligt.  
I henhold til standardvedtægterne for specialgrupper fremgår det § 2 stk. 1, at 
generalforsamlingen beslutter, hvem der skal kunne optages som obligatoriske 
medlemmer af gruppen… Det fremgår af Journalisternes vedtægter § 2 stk. 1, hvem der 
kan optages i specialgruppen. Det bør kunne godkendes. 

 
3. Afgrænsningen til andre specialgrupper. 

Journalisterne har besluttet, at medlemskab er frivilligt. Der er i forvejen en praksis for, 
at hvis et medlem objektivt set kan være O-medlem i to eller flere specialgrupper, så er 
det medlemmet selv, der har frihed til at vælge, hvilken specialgruppe vedkommende 
ønsker. På den baggrund bør der ikke være afgrænsningsudfordringer mellem JiDJ og 
øvrige specialgrupper. 

 
4. Støttemedlemmer 

I vedtægtsforslaget § 2 stk. 4 står “Foreningen tillader støttemedlemskab for medlemmer, der 
tidligere har arbejdet med fri og uafhængig journalistik.  
Støttemedlemmer optages som interessemedlemmer og kontingentet er det samme, men 
støttemedlemmer har ingen stemmeret.  
Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke øvrige medlemsrettigheder støttemedlemmerne har.”   
DJ har ikke en kategori med støttemedlemskab. Det må derfor betragtes som et I-
medlemskab. I henhold til DJ’s vedtægter kan man enten være O- eller I medlem af en 
specialgruppe. HB skal tage stilling til, om der kan være to forskellige I-medlemskaber i 
den samme specialgruppe. 

 
Forslag til proces er herefter: 
Model 1: 
1. Hovedbestyrelsen godkender på sit møde d. 17.-18. januar 2019 omdannelsen af 

specialforeningen til specialgruppen, Journalisterne og de nye vedtægter. Der er ikke behov for 
afgrænsning til eksisterende specialgrupper, da ingen tvinges til at være medlem af 
specialgruppen, Journalisterne. 

 
Model 2: 
1. Forretningsudvalget sætter gang i en proces, hvor alle specialgrupper bliver hørt i forhold til 

afgrænsning. Den proces skal være afsluttet inden udgangen af februar 2019 
2. Hovedbestyrelsen godkender specialgruppen Journalisterne på sit møde d.6.-7. marts 2019 
 
I begge modeller skriver DJ en mail til alle medlemmer, der ikke er i en specialgruppe, at det skal 
de være. Herefter får de listet samtlige muligheder op. Efterfølgende rykkes de medlemmer, der 
ikke har svaret.  
 
Debat: Drøftelse af, om det er hensigtsmæssigt med den særlige kategori af I-medlemskab, som 
forslaget indeholder: Støttemedlemskaber. 
 
Drøftelse af processen: Sus Falch fandt ikke, at det er blevet åbent nok fremført, at man konkret 
arbejder hen imod en specialgruppe. 
 
Rasmus Mark Pedersen ønske var at spille mere åbent, og melde det klart ud til andre, og derfor 
også at gøre det med det samme.  
 
Maria Becher Trier foreslog et møde, hvor der kan drøftes en afklaring/afgrænsninger i forhold til 
de øvrige specialgrupper. 
 
Lars Lindskov foreslog, model 2, at FU i samarbejde med Rasmus Mark Pedersen tager sagen 
tilbage og igangsætter en høring i de andre specialgrupper om etableringen af Journalisterne i DJ-
specialgruppen. 
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Vedr. kontakten til de medlemmer, der ikke er medlemmer i en specialgruppe: Man kan ikke gå ud 
fra, at de arbejder med journalistik, selv om de ved indmeldelsen i DJ i sin tid havde en titel, der 
hedder ”journalist”. 
 
Konklusion: FU tager den tilbage, tager en høring jf. model 2. 
 
 

5.7. Mediestøtte 
 
Indstilling: I forbindelse med økonomidrøftelserne bedes HB forholde sig til muligheden for at 
søge mediestøtte 
 
Sagsfremstilling: Mulighed for at søge mediestøtte. 
Rasmus Mark Pedersen foreslår, at det undersøges, om Fagbladet Journalisten skal omdannes til 
et selvstændigt selskab med henblik på at kunne søge mediestøtte. 
Modellen kendes fra IDA og fra Danmarks Lærerforening (DLF). DLF har etableret et selvstændigt 
selskab, der udgiver fagbladet Folkeskolen. DLF har lavet et selskab, hvor man ejer 2/3 af aktierne, 
mens resten ejes af StiboGraphic. 
Herved er sikret en fuldstændig separation af fagbladets økonomi, og ifølge fagbladets hjemmeside 
er der også sikret en redaktionel uafhængighed http://www.folkeskolen.dk/om-folkeskolen/ - 
desuden betyder det, at Folkeskolen kan søge mediestøtte. Folkeskolen har siden 2016 modtaget 
knap 2 millioner kroner om året. Ingeniøren modtog senest 4,5 mill.kr. 
Beløbet forventes at blive halveret, da det fremgår af  medieaftalen fra 2018, at der fortsat ydes 
støtte til nyhedsmedier, som helt eller delvist ejes af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller 
brancheorganisationer og lignende, men fremover alene halv støtte i forhold til den nuværende 
ordning. 
 
Reglerne for at modtage mediestøtte er p.t: 
KRITERIER FOR REDAKTIONEL PRODUKTIONSSTØTTE 
1. Nyhedsmediet er et selvstændigt medie 
2. Nyhedsmediet har en ansvarshavende redaktør 
3. De redaktionelle medarbejdere på nyhedsmediets redaktion udgør sammen med den 

ansvarshavende redaktør minimum tre årsværk 
4. Nyhedsmediet henvender sig til en bred kreds af brugere, og er ikke alene rettet mod 

bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller 
brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v. 

5. Nyhedsmediet leveres og stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er 
tilgængelig for alle, evt. mod betaling 

6. Mindst halvdelen af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for 
et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof 

7. Nyhedsmediets redaktionelle stof behandler primært politiske, samfundsrelaterede og 
kulturelle temaer 

8. Mindst en sjettedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk 
bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie 

9. Nyhedsmediet udkommer med minimum ti udgaver eller versioner om året 
 
I forhold til Journalisten vil det formentlig betyde, at særligt i forhold til punkt 4 skal Journalisten 
gøres bredere end det er i dag for at leve op til kriterierne. 
 
Hvis man for fagbladet ”Journalisten” vælger en model som denne, vil det være væsentligt at gøre 
sig klart, at 

• Der skal være helt vandtætte skotter både hvad angår redaktionelt og økonomisk 
samarbejde, hvilket vil sige, at  

o Fagbladet skal selv stå for (eller købe sig til) salg af annoncer etc. 
o Fagbladet skal selv stå for ansættelse og afskedigelse, overenskomstforhandling 

og øvrigt ”redaktionelt regnskab” 

• Det vil åbne for nye muligheder for fagbladet, som på sigt kan 
o Få tilført ekstra midler, som kan bruges på at udvikle bladet. 
o Flytte væk fra DJ/Gl. Strand, fx til billigere lokaler 
o Tage ordrer ind og f.eks. arbejde for andre organisationer (nævnt i kommissoriet 

som et specifikt punkt til belysning) 

• DJ skal lave en klar og tydelig aftale med fagbladets bestyrelse om 

http://www.folkeskolen.dk/om-folkeskolen/
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o Køb af fagblad til hvert medlem, fx pris pr. måned pr. medlem – eventuelt givet 
som et bloktilskud én gang årligt 

• DJ skal være meget tydelige omkring valg af medejer af medieselskabet 
 
Udover fordelene vil der også være ulemper ved en model, der åbner for mediestøtte. 
Medlemmer og andre vil være kritiske overfor, om det alene er en model, der er valgt med henblik 
på at opnå støtte. Dette vil særligt skulle ses i lyset af DJ’s rolle og position i hele debatten om 
mediestøtten. 
 
Debat: Lars Werge: Det er en god idé for at spare penge. Men det er på alle andre måder ikke en 
go idé. Det bliver ikke en sikkerhed for en større grad af redaktionel frihed. 
 
Rasmus Mark Pedersen: Journalisten skal måske ikke engang være delvist ejet af DJ, men være 
helt uafhængigt, hvor man lægger opgaven at få lavet medlemsbladet ud til et andet selskab efter 
en meget nøje kontrakt. 
 
Nogle talte for at undersøge sagen nærmere: Det er værd at undersøge for at få en afklaring.  
 
Andre imod: Journalisten er en strategisk satsning fra DJ’s side. Og det skal vi ikke søge 
mediestøtte til. 
 
Desuden uenighed om, hvorvidt man sikrer den bedste, uafhængige journalistik ved at eje 
Journalisten eller ved at Journalisten ligger i en selvstændig organisation.  
 
Lars Refn: Kritisk over for Journalistens redaktionelle linje. Problemet med Journalisten er, at den 
eksempelvis skriver om bladtegnere og ikke til bladtegnere 
 
Afstemning: Skal man gå videre med en undersøgelse af muligheden for mediestøtte: 
 
For stemte: Rasmus Mark Pedersen, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar, Anders Stoffer, Thilde 
Høybye.  
 
Imod stemte: Sus Falch, Per Schultz-Knudsen, Karen Hedegaard, Peter Thornvig, Lars Lindskov, 
Tine Johansen, Lars Werge. 
 
Undlod: Frederik M. Juel. 
 
Konklusion: Sagen undersøges ikke yderligere. 
 
 

5.8. 
 

Journalisten i flere udgaver 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen skal tage stilling, om man skal gå videre med at undersøge 
muligheden for at dele det nuværende Journalisten op i flere forskellige udgivelser for bedre at 
matche medlemssammensætningen i Dansk Journalistforbund 
 
Sagsfremstilling: Samtidigt med overvejelsen om, hvorvidt Journalisten skal skilles ud i et 
selvstændigt selskab, så vil det også være passende at diskutere, hvilket medlemsblad vi bør have 
til en stadigt mere forskelligartet medlemsskare.  
Selvom fagbladet allerede i dag laver en god dækning af andre fag end journalistfaget, så sender 
alene fagbladets navn et signal om, hvem der bliver set som det mest rigtige medlem af forbundet. 
Vi ser i disse år specielt, at yngre kommunikatører forlader fagforeningen, så forslaget skal også 
ses som en del af den fastholdelsesstrategi, der blev vedtaget på sidste hovedbestyrelsesmøde.  
 
Derfor foreslås det, at vi undersøger muligheden for at udkomme med flere forskellige udgaver, 
som bedre matcher vores medlemssammensætning. Umiddelbart foreslås disse tre udgivelser, 
men det kan ændres gennem den kommende undersøgelse eller politiske debat:  
- Journalisten 
- Kommunikatøren 
- Den visuelle 
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Ideen er, at de tre udgaver har en høj mængde fællesstof, men at forsiden og prioriteringen vil 
være forskellig fra blad til blad. På den måde vil merudgifterne begrænses til primært at handle om 
designet af nogle sider.  
Forslaget har primært sigte på det fysiske blad, men det bør afsøges, om det vil give mening at 
lave en lignende opdeling på web og nyhedsbrev. Med en stor mængde fællesstof og en forskellig 
prioritering.  
Forslaget henter inspiration i FOA, der har delt sit medlemsblad op i fire forskellige udgivelse, der 
kommer samtidigt 8 gange om året. Det har øget medlemstilfredsheden og følelsen af at høre til i 
fagforeningen. 
Afhængig af om forslaget om at skille Journalisten ud i et særskilt selskab bliver vedtaget eller ej, 
så vil der være to forskellige veje frem herfra:  
 
Ved udskillelse: Som en del af forhandlingerne med fremtidige samarbejdspartnere skal det 
afklares hvordan en fremtidig samarbejdsaftale vil kunne se ud inklusive et segmenteret 
medlemsblad. Herunder den årlig frekvens, andelen af fællesstof og det forventede antal 
redaktionelle sider. Desuden skal der også gives et bud på de digitale tilbud. Forhandlingerne vil 
ske med Journalistens nuværende redaktør og redaktion som aktive medspillere til at sørge for at 
samarbejdsaftalen er realistisk.  
 
Uden adskillelse: I samarbejde med journalistens redaktør og resten af redaktionen undersøges 
det, hvordan en vision om et segmenteret medlemsblad vil kunne indfries. Herunder den årlig 
frekvens, andelen af fællesstof og det forventede antal redaktionelle sider. Desuden skal der også 
findes løsning for de digitale tilbud. 
 
I begge tilfælde skal hovedbestyrelsen fremlægges resultaterne og herefter endeligt beslutte, om 
det er den rigtige vej at gå. 
 
Debat: Drøftelse af, om et opdelt blad vil gøre bladet mere vedkommende for det enkelte medlem. 
Eller om et samlet blad er bedre. Også for de medlemmer, der arbejder med flere forskellige 
fagligheder. 
 
Overveje at ændre navnet for at signalere en bredere målgruppe. 
 
Afstemning: Skal der arbejdes videre med forslaget: 
 
For stemte: Karen Hedegaard, Rasmus Mark Pedersen, Anders Stoffer.  
 
Imod stemte: Freja Wedenborg, Frederik M. Juel, Sus Falch, Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, 
Thilde Høybye, Tine Johansen, Lars Werge, Lars Lindskov. 
 
Undlader: Henrik Friis Vilmar. 
 
Konklusion: Ikke godkendt. 
 
 

6. Eventuelt 
Freja Wedenborg: Tak til Thilde Høybye for et ”rocker-sejt arbejde” i Danske Mediestuderende. 
 
Lars Werge: Kigger frem mod næste HB-møde: 
Hvem vil stille op? Inden det næste HB-møde vil der blive oprettet kandidatsider på hjemmesiden. 
Der kommer en lang række generalforsamlinger, se pkt. 4.4. 
Fredag den 8. marts er der gallafest i kreds 5, se http://djkreds5.dk/  
Og HB-udvalgene skal have møder blandt andet om prioriteringer til handlingsprogrammet. 
 
Lars Lindskov: Årets Pressefoto, fredag den 1. marts kl. 13 i Den Sorte Diamant. 
 
 

/DYB 

http://djkreds5.dk/

