
 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelser 
 

1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Godkendt 
 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
 
FU indstiller, at punkter markeret med ’Lukket punkt’ er lukkede punkter: 
5.5. Ansættelse af direktør, kun HB 
5.6. Medlemsklagesag til Medlemsankenævnet, med deltagelse af Karin Mette Thomsen,  
Claus Iwersen, Hans Jørgen Dybro. 
 
FU indstiller, at der er referatforbud for punkter markeret med ’Referatforbud’: 
3.2. Økonomi: De dele, der drejer sig om Sikringsfonden. 
5.3. Medlemstilfredshedsundersøgelse: Materialet har betydning for forholdet til andre forbund. 
 
Godkendt. 
 
Rasmus Mark Pedersen ønskede at få henvendelse fra Konsulentklubben til HB på dagsordenen. 
Emnet drøftes som nyt punkt 5.7. Drøftelse af ansættelsesstop og kontingentstigning. 
 
Godkendt. 

 
 

2. Meddelelser 
 
Lars Werge: Arbejdsmiljørepræsentanter var fornyeligt samlet til Arbejdsmiljødag i DJ. Lars og Tine 
deltog også. Det var en virkelig god og udbytterig dag. 
 
I perioden uden direktør godkender Lars Werge diverse udgiftsbilag. Opfordrede til, at alle sørger 
for med det samme, løbende og i hvert fald månedsvis at indsende udgiftsbilag, arbejdstabs-
opgørelser mv. Og ikke samle det i større bunker. 
 
Tine Johansen med flere har et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten den 1. april som fortaler for 
offentligt ansattes ytringsfrihed, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/debat-offentlige-ansatte-
skal-have-lov-til-ytre-sig  

 
 
8. april 2019  Referat, GODKENDT 
 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde mandag den 1. og tirsdag den 2. april 2019 
 
Sted DJ, Gammel Strand 50, København K 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Frederik M. Juel, Freja Weden-

borg (ikke mandag kl. 14-15.30), Henrik Friis Vilmar, Karen Hedegaard, Lars 
Lindskov, Merete Lindstrøm (skype), Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, 
Rasmus Mark Pedersen (ikke tirsdag), Sus Falch, Thilde Høybye, Villy Dall. 
 
Den ene af de foreslåede dirigenter, Søren Wormslev, deltog under punkt 3.1. 

 
Afbud - 
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Villy Dall  
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Elisabeth Hamerik Schwarz, Eskil Hein, Erik Petri,  

Helge Andreasen, Kurt Simonsen, Karina Bjerregaard, Dorte Kildegaard,  
Tina Mellergaard Jensen, Silja Smith, Anne Anthon Andersen,  

 
Afbud fra observatørkredsen: Helle Veel, Lisbeth Kiel, Allan Boye Thuelstrup 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/debat-offentlige-ansatte-skal-have-lov-til-ytre-sig
https://journalistforbundet.dk/nyhed/debat-offentlige-ansatte-skal-have-lov-til-ytre-sig
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DJ havde et godt 8. marts-arrangement om digital chikane, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-inviterer-til-8-marts-digital-chikane-sig-det-hojt  
Arrangementet følges op af forskellige tiltag. Mediepolitisk Udvalg og Arbejdsmarkedspolitisk 
Udvalg arbejder videre med sagen. 
 
Tine Johansen deltog i forgangne uge som gæst ved det norske journalistforbunds kongres, se 
https://journalisten.no/dag-idar-tryggestad-hege-iren-frantzen-landsmote/benkeforslag-skapte-
debatt-dette-blir-njs-nye-landsstyre/356900  
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Delegeretmøde 2019 
 

3.1.1. Indkomne forslag til handlingsprogram 
 
Indstilling: FU indstiller til HB at behandle forslag til DJ’s handlingsprogram. 
 
Sagsfremstilling: I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 3 var der deadline for at stille forslag til 
delegeretmødet forrige fredag den 15. marts. 
Under dette punkt 3.1.1. behandles de forslag, der er stillet til handlingsprogrammet: 

1. Studerendes trivsel og rettigheder 
2. Højere startløn 
3. Seksuel chikane 

 
 

 3.1.1.1. 
Studerendes trivsel og rettigheder  
 
Forslagsstillere: Danske Mediestuderende 
 
Nuværende: DJ’s handlingsprogram 
 
Forslag: 
Som selvstændigt punkt tilføjes: 
Studerendes trivsel og rettigheder  

• Styrke indsatsen for, at alle praktiksteder overholder praktikantaftalen 

• Årligt foretage en repræsentativ undersøgelse blandt praktikanter, der er ansat på 
praktikantaftalen pr 1. marts 2018 og kortlægge, hvorvidt de nye rettigheder, der skal øge 
trivsel, bliver overholdt. Herunder en månedlig læringsdag, læringsplaner og systematisk 
feedback.  

• Arbejde for at øge antallet af kommunikationspraktikstillinger under praktikantaftalen. 

• Kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen.  

• Styrke indsatsen for at færre studerende ansættes i praktikstillinger uden overenskomst.  
 
Debat: Bred enighed om intentionen i forslaget. Men ikke enighed om, at praktikantaftalen på 
denne måde skulle have sit eget punkt i handlingsprogrammet, da flere mente, at det allerede 
er indeholdt i den allerede foreslåede formulering under punktet Uddannelse. 
Drøftelse af, om det ville hjælpe på forslaget, hvis ordet ”repræsentativ” udgik. 
 
Afstemning: For stemte: Villy Dall, Merete Lindstrøm, Henrik Friis Vilmar, Freja Wedenborg, 
Anders Stoffer, Per Schultz-Knudsen, Lars Lindskov, Thilde Høybye, Karen Hedegaard. 
 
Imod stemte: Lars Werge, Tine Johansen. 
 
Undlod: Peter Thornvig, Sus Falch, Rasmus Mark Pedersen, Frederik M. Juel. 
 
Konklusion: Et flertal i hovedbestyrelsen støtter forslaget (9-2-4) 
 
 

 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-inviterer-til-8-marts-digital-chikane-sig-det-hojt
https://journalisten.no/dag-idar-tryggestad-hege-iren-frantzen-landsmote/benkeforslag-skapte-debatt-dette-blir-njs-nye-landsstyre/356900
https://journalisten.no/dag-idar-tryggestad-hege-iren-frantzen-landsmote/benkeforslag-skapte-debatt-dette-blir-njs-nye-landsstyre/356900
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 3.1.1.2 
Handlingsprogram: Højere startløn 
 
Forslagsstillere: Sebastian Risbøl Jacobsen og Simon Freiesleben 
 
Nuværende: DJ’s handlingsprogram 
 
Forslag: 
Under Overenskomster og aftaler tilføjes: 
 
Højere startløn 
- DJ vil indhente et årtis efterslæb og arbejde for, at startlønnen stiger mere end 

prisudviklingen og forbundets gennemsnitlige lønudvikling  
 
Begrundelse: 
DJ sikrer de bedste løn- og arbejdsforhold. Det er forbundets vigtigste mission. Det er det 
første, du møder på forbundets hjemmeside om visioner, værdier og missioner. Men DJ kan 
ikke sige den mission er lykkes for nyuddannede. 
Startlønnen for dimittender i DJ er i kroner øre stort set uændret siden 2007 ifølge forbundets 
egne lønstatistikker. Ekspertgruppen bag rapporten om Fagenes Fremtid kunne fortælle, at 
startlønnen for en nyuddannet journalist burde være 3.000 kroner højere i dag, hvis den havde 
fulgt den gennemsnitlige prisudvikling i DJ. Lønnen for nyuddannede er med andre ord blevet 
udhulet. Det er ikke kun et problem for den nyuddannede. Det presser også erfarne, at prisen 
for en færdiguddannet bliver lavere og lavere. Det giver også dårlige forhandlingsvilkår for 
freelancere. Det gør det også vanskeligere at tegne nye stærke overenskomster og kollektive 
aftaler, når barren bliver sat lavere og lavere. Vi burde alle have en interesse i at løfte fra 
bunden. 
Derfor foreslår vi, at DJ de næste to år specifikt skal arbejde for at sikre højere startløn under 
overenskomstforhandlingerne og indhente et årtis efterslæb. 
 
Debat: Bred enighed om det meste af forslaget. Men der er ikke enighed med forslagsstillerne 
om, at der er et efterslæb at indhente. Og der er flere forskellige begrundelser for, at start-
lønnen ikke er steget. 
Opbakning til forslaget under forudsætning af, at ”…indhente et årtis efterslæb og…” udgår. 
Dette har forslagsstillerne støttet. 
 
Afstemning om forslaget, hvor ”…indhente et årtis efterslæb og…” er slettet: 
For stemte: Alle bortset fra Merete Lindstrøm, der undlod at stemme. 
 
Konklusion: Et flertal i hovedbestyrelsen støtter forslaget (14-0-1). 

 
 

 3.1.1.3 
Handlingsprogram: Seksuel chikane 
 
Forslagsstillere: Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: DJ’s handlingsprogram 
 
Forslag: 
Som selvstændigt punkt tilføjes: 
 
Seksuel chikane  
-  undersøge medlemmernes oplevelse af seksuel chikane for at finde ud af, om indsatsen de 

sidste to år har virket. 
-  medvirke til at skabe den nødvendige kulturændring der, hvor undersøgelsen viser, at der 

er problemer.  
-  udbygge den hjælp, der gives til medlemmer, som udsættes for seksuel chikane. 
 
Debat: Enighed om forslaget, som blev drøftet sammen med forslag 3.1.3.1. HB opfordrer til, at 
forslagsstillerne bag de to forslag eventuelt forsøger at samordne forslagene. 
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Afstemning: Enstemmigt for. 
 
Konklusion: En enig hovedbestyrelse er medforslagsstiller. 

 
 

3.1.2. Indkomne vedtægtsændringsforslag 
 
Indstilling: FU indstiller til HB at behandle forslag til vedtægtsændringer. 
 
Sagsfremstilling: I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 3 var der deadline for at stille forslag til 
delegeretmødet forrige fredag den 15. marts. 
Under dette punkt 3.1.2. behandles de forslag, der er stillet til vedtægtsændringer: 

1.  § 6, stk. 4, Hovederhverv 
2. § 9. Kontingent 
3. § 19 stk. 6, Arbejdsmiljørepræsentanter 
4. § 21 stk. 4 og 5, Kredsenes formål og økonomi, DMS 
5. § 22 stk. 1-3, Specialforeninger til specialgrupper, frivillighed 
6. § 22 stk. 3, Journalisterne i DJ ud af vedtægter 
7. Bilag 2, Specialgrupper, tidspunkt for generalforsamling 
8. Bilag 3, Kredse, tidspunkt for generalforsamling 
9. Bilag 5 § 5 Delegeretvalgregler (DMS medforslagsstiller) 
10. Bilag 5 § 6 stk. 2, Tidspunkt for medlemstal 
11. Bilag 5 § 6 stk. 3, Tidspunkt for valg af delegerede. 

 
 

 3.1.2.1 
Hovederhverv 
 
Forslagsstillere: 
Overenskomst- og Aftaleudvalget 
 
Nuværende: 
DJ’s love § 6 stk. 3. Hovedbestyrelsen kan endvidere slette et medlem, når journalistisk 
arbejde ikke længere er hovederhvervet. 
 
Forslag: 
DJ’s love § 6 stk. 3. Hovedbestyrelsen kan endvidere slette et medlem, når vedkommendes 
hovederhverv ikke længere er inden for forbundets organisationsområde. 
 
Begrundelse: 
Redaktionel ændring: Et medlem kan blive slettet, hvis det journalistiske arbejde ikke længere 
er hovederhvervet. For mange af vores nuværende medlemmer er kommunikation 
hovederhvervet, og det bør også i denne paragraf afspejles i bestemmelsen. 
 
HB’s holdning: Enstemmigt vedtaget. 
 
Indstilles til delegeretmødet af en enig hovedbestyrelse. 

 
 

 3.1.2.2. 
Kontingentgrupper i DJ 
 
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen (med forbehold for svar på spørgsmål) 
 
Nuværende: § 9 stk. 1-6 
 
Forslag: 
1. 1/6-kontingent for ledige, medlemmer på barsel, dimittender, pensionister, 

efterlønsmodtagere hæves til 1/3 kontingent = fra 77 kroner/måned til 154 kroner/måned 
 
2. 1/2-kontingent for nedsat indtægt hæves til 2/3 kontingent = fra 230 kroner/måned til 307 

kroner/måned. 
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Begrundelse: 
På delegeretmøde 2017 vedtog Dansk Journalistforbund at indføre et solidarisk kontingent, 
hvorefter Hovedbestyrelsen kunne indføre 1/6-kontingent for særligt lave indtægter og 1/2-
kontingent for lave indtægter. I øjeblikket er disse indtægter på henholdsvis ca. 18.600/måned 
og 21.000/måned. 
Sideløbende med disse grænser fremlægger Hovedbestyrelsen et forslag til delegeretmøde 
om at fjerne indtægtskravet (§2, stk. 2 i forbundets vedtægter). Forbundet har i vinteren 2018-
2019 gennemført en generel besparelse på udgiftssiden på 1½ %, og der er indført et 
ansættelsesstop i organisationen.  
Hertil kommer, at en opgørelse viser, at 1/3 af forbundets godt 18.000 medlemmer betaler 
nedsat kontingent, og disse ting har samlet medført et ønske om at graduere de nedsatte 
kontingent-satser. 
Derfor foreslås de ovennævnte forandringer. 

 
Dette vil, med de nuværende medlemsfordelinger betyde følgende merindtægter: 

Fra 1/6 til 1/3 kontingent:  

  

Ledig, barsel, nyuddannet, sygdom etc. 1.285 

Pensionist 1.446 

DJ Efterlønsmodtagere 151 

I alt  2.882 

  

Ekstra kontingent indtægter (Fra 77 til 154 kr./md.) 2.662.968 

  

Fra 1/2 til 2/3 kontingent:  

  

Forbundskontingent 1/2 116 

Passiv 4 

I alt 120 

  

Ekstra kontingentindtægter (fra 230 til 307 kr./md.) 110.880 
 
I alt 2.773.848 kroner på årsbasis 
 
Det er uforudsigeligt, om det vil betyde udmeldelser og i givet fald i hvilket omfang. 
Der er fortsat ikke tale om, at kontingentet for de godt 3.000 studerende/elever hæves.  
Det vil fortsat holde sig på 77 kroner/måned og anses af DJ som et væsentligt konkurrence-
element i forhold til rekruttering og fastholdelse af denne gruppe medlemmer. 
 
Debat: Hovedbestyrelsen behandlede første gang forslaget på sit møde den 6.-7. marts.  
Her var der opbakning til forslaget. Men fra enkelte var der dog det forbehold, at man ønskede 
nogle beregninger af konsekvenserne af  
1. kun at hæve kontingentet fra 1/6 til 1/4 (og ikke 1/3) og at fastholde 1/2 (og ikke hæve til 
2/3), og 
2. at hæve det fulde kontingent med 5 eller 10 kroner pr. måned. 
Desuden ønskede man en opdeling af gruppen med ledig, barsel, nyuddannet, sygdom mv. 
 
Økonomichef Peter Reich har redegjort for det i et notat fremsendt til HB inden mødet. 
 
Under debatten stillede Karen Hedegaard ændringsforslag til ovennævnte forslag. Forslaget 
havde to dele: 1) 1/6 hæves til 1/4. 1/2 kontingent forbliver uændret, og  
2) Kontingentstigning på det fulde kontingent på 10 kr. pr. måned. 
 
Punkt 2) henvistes til drøftelse under dagsordens punkt 5.7. (Inden da trak Karen Hedegaard 
denne del af forslaget tilbage). 
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Afstemninger: 
A. Afstemning om punkt 1. i det oprindelige forslag: 1/6-kontingent for ledige, medlemmer på 
barsel, dimittender, pensionister, efterlønsmodtagere hæves til 1/3 kontingent. 
 
For stemte: Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Anders Stoffer, Lars Lindskov, Frederik M. 
Juel, Rasmus Mark Pedersen. 
 
Imod stemte: Merete Lindstrøm, Peter Thornvig, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen, 
Freja Wedenborg, Karen Hedegaard, Villy Dall. 
 
Undlod: Thilde Høybye. 
 
B. Afstemning om første del af Karen Hedegaard’s forslag: 1/6 kontingent hæves til 1/4: 
 
For stemte: Villy Dall, Peter Thornvig, Rasmus Mark Pedersen, Karen Hedegaard. 
 
Imod stemte: Merete Lindstrøm. 
 
Undlod: Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Anders Stoffer, Per 
Schultz-Knudsen, Frederik M. Juel, Lars Lindskov, Thilde Høybye. (Freja Wedenborg var 
fraværende). 
 
C. Afstemning om anden del af det oprindelige forslag: 1/2-kontingent for nedsat indtægt 
hæves til 2/3 kontingent: 
 
For stemte Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Anders Stoffer, Rasmus Mark Pedersen, 
Frederik M. Juel, Lars Lindskov. 
 
Imod stemte: Merete Lindstrøm, Peter Thornvig, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen, 
Karen Hedegaard. 
 
Undlod: Villy Dall, Thilde Høybye. Freja Wedenborg fraværende. 
 
Konklusion: Det oprindelige forslag stilles i sin helhed af et mindretal i hovedbestyrelsen  
(Lars Werge, Tine Johansen, Sus Falch, Anders Stoffer, Lars Lindskov, Frederik M. Juel, 
Rasmus Mark Pedersen). 
 
Karen Hedegaard trak sit forslag (afstemning B.) 
 
Søren Wormslev anbefalede, at der bliver formuleret et konkret forslag til vedtægtstekst. 
(Det er siden sket, og forslaget til vedtægtstekst indgår i delegeretmødedagsordenen). 
 
 

 

 3.1.2.3. 
Arbejdsmiljørepræsentant 
 
Forslagsstillere: 
Overenskomst- og aftaleudvalget 
 
Nuværende: 
DJ’s love § 19 stk. 6: 
Stk. 6. Tillidsrepræsentanten og dennes stedfortræder deltager i forbundets tillidsrepræsen-
tantuddannelse inden for det første år, vedkommende er tillidsrepræsentant, såfremt de ikke 
allerede har gennemgået den. Tilsvarende gælder sikkerhedsrepræsentanters deltagelse i 
forbundets arbejdsmiljøkursus. 
 
Forslag: 
”sikkerhedsrepræsentant” rettes til ”arbejdsmiljørepræsentant” 
 
Begrundelse: Redaktionel ændring. 
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Afstemning: Enstemmigt for. 
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen stiller forslaget. 

 
 

 3.1.2.4. 
Kredsenes formål og økonomi 
 
Forslagsstillere: Danske Mediestuderende  
 
Nuværende: 
§21 Kredse 
Stk. 4. Kredsenes opgave er at sikre medlemsdemokratiets lokale forankring som bindeled 
mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne i det regionale område på tværs af medarbejder-
foreninger og specialgrupper.   
•  Kredsene organiserer faglige og sociale medlemsaktiviteter, der henvender sig til brede 

dele af medlemskredsen eller til medlemmer, der ikke er omfattet af en medarbejder-
forening eller specialgruppe  

•  Kredsene formidler et løbende samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter med henblik på 
at udbrede kendskabet til forbundet og fagets grundlæggende regler og vilkår og med 
henblik på overholdelse af forbundets love og overenskomster  

•  Kredsene overvåger beskæftigelsessituationen i området med henblik på at sikre arbejds-
løse medlemmer tilbud om arbejde  

•  Kredsene tager initiativ til organisering af nye medlemmer blandt folk, som er ansat inden 
for forbundets naturlige organisationsområder  

•  Kredsene bistår i rekrutteringen til forbundets udvalg og bestyrelser og medvirker i øvrigt til 
at inddrage medlemmerne i det faglige arbejde.  

  
Stk. 5. Kredsene kan udskrive kredskontingent, der fastsættes af den ordinære general-
forsamling efter forslag fra kredsbestyrelsen. Fra forbundet modtager kredsene et økonomisk 
tilskud, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen efter forhandlinger med kreds-
formændene. Elevmedlemmer er kontingentfri i praktikperioden.  
 
Forslag: 
§ 21 Kredse stk. 4 og stk. 5 slettes og erstattes med:  
Stk. 4. Kredsenes opgave er at arrangere faglige og sociale medlemsaktiviteter, der henvender 
sig til brede dele af medlemskredsen, samt at formidle netværk på tværs af faggrupperne. 
  
Stk. 5. Kredsene kan ikke udskrive kontingent. Kredsene modtager fra forbundet et økonomisk 
tilskud, hvis størrelse besluttes på Delegeretmødet. Herudover kan kredsene søge forbundet 
om midler til særlige aktiviteter fra en pulje afsat til formålet. 
 
(Standardvedtægter for kredsene konsekvensrettes i forlængelse af dette). 
 
Begrundelse: 
Kredsene spillede en vigtig rolle, da DJ’s medlemmer alle var ansat på traditionelle medier og 
havde brug for et geografisk netværk. 
I dag er DJ et forbund for mange forskellige fagligheder, og det er i dag muligt at engagere sig 
– blandt andet via de sociale medier – med fagfæller i andre dele af landet. 
Danske Mediestuderende har valgt at stille det forslag, som arbejdsgruppen har udarbejdet og 
et flertal flertal i gruppen støtter. Det lyder; at alle medlemmer fortsat er medlem af en kreds, 
men at kredsene ikke skal have retten til at udskrive et særskilt kontingent.  
Vi stiller forslaget, fordi vi mener, det er det mest fremadskuende og moderne forslag.  
Det forenkler et forbund, hvis struktur er uigennemskuelig. 
Økonomien i kredsene sikres ved, at de modtager et bloktilskud, som vedtages på delegeret-
mødet. Derudover kan kredsene søge om midler fra en særlig pulje til formålet.  
Kredsenes rolle i fremtiden er at organisere faglige og sociale medlemsaktiviteter, der 
henvender sig til brede dele af medlemskredsen, og formidle netværk på tværs af faggrupper.  
Begrundelsen er uddybet i rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende Fremtidens Forbund. 
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Afstemning: 
For stemte: Lars Werge, Tine Johansen, Merete Lindstrøm, Rasmus Mark Pedersen, Thilde 
Høybye. 
 
Imod: Villy Dall, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Anders Stoffer, Per Schultz-Knudsen, Frederik 
M. Juel, Lars Lindskov, Peter Thornvig. 
 
Undlod: Karen Hedegaard. Freja Wedenborg fraværende. 
 
Konklusion: Forslaget støttes af et mindretal i HB (5-8-1).  

 
 

 3.1.2.5. 
Specialforeninger, frivilligt medlemskab 
 
Forslagsstillere: Peter Thornvig. 
 
Nuværende: DJ’s vedtægter § 22 stk. 1 og stk. 2. 
 
Forslag: 
I § 22 stk. 1 og stk. 2 ændres ”skal” til ”kan”, så det lyder som følger: 
Stk. 1. Medlemmer, der virker som pressefotografer, kan være tilsluttet specialforeningen 
”Pressefotografforbundet”. …(resten af stykket uændret) 
og  
Stk. 2. Medlemmer, der virker som bladtegnere, kan være medlem af specialforeningen 
”Danske Bladtegnere”. 
 
Begrundelse: 
I vedtægternes § 22 fastslås det, at man som pressefotograf skal være medlem af hhv. 
Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere. 
Der er stillet forslag om at disse to specialforeninger, skal ændres til specialgrupper. 
Det er bl.a. begrundet med at mange medlemmer dermed er tvunget til både at betale 
kontingent til både en  specialforening og en specialgruppe.  
Hvis ordet ”skal” erstattes med ”kan”, er det et valg for det enkelte medlem, om man også vil 
betale til en specialforening.  
Hvis de to vedtægtsbestemte specialforeninger vil ændre status til specialgrupper, må det 
dermed være deres egen beslutning, da begrundelsen for at tvangs-transformering af de to 
foreninger til specialgrupper, ikke længere er gældende. 
 
Konklusion: Peter Thornvig opretholder sit forslag. Han har desuden fremsendt en revideret 
begrundelse til forslaget. Denne indgår i delegeretmødedagsordenen.  

 
 

 3.1.2.6. 
Specialforeningen Journalisterne i DJ ud af vedtægterne 
 
Forslagsstillere: 
Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: 
DJ’s vedtægter, § 22 stk. 3 vedrørende specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Forslag: 
Følgende slettes: "Stk. 3. Medlemmer, der arbejder med fri og uafhængig journalistik, kan være 
medlem af specialforeningen "Journalisterne". Vedtægterne for specialforeningen skal 
godkendes af hovedbestyrelsen."  
 
Konsekvensrettelse: "Stk. 4." rettes til "Stk. 3."   
 
Afstemning: Enstemmig opbakning. Hovedbestyrelsen er medforslagsstiller.  
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 3.1.2.7. 
Specialgrupper: Tidspunkt for generalforsamlinger 
 
Forslagsstillere: 
Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: 
DJ’s vedtægter, bilag 2. Standardvedtægter for specialgrupper § 5 stk. 1. Ordinær general-
forsamling holdes hvert år fra 1. februar og så betids at valg af delegerede og suppleanter er 
afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest 15. 
marts. ..."  
 
Forslag: 
Ændres til 
"Stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år fra 1. januar og så betids at valg af 
delegerede og suppleanter er afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på 
delegerede og suppleanter senest 14 dage før delegeretmødets førstedag. ..." 
 
Debat: Journalisterne i DJ ønsker som specialgruppe fortsat at kunne holde generalforsamling 
i begyndelsen af januar. Derfor er det nødvendigt at flytte datoen i vedtægterne. 
HB var enige om denne del af forslaget. 
Derimod var der ikke mindst af praktiske grunde argumenter imod den anden del af forslaget 
om at kunne vente helt frem til 14 dage før delegeretmødet med at melde navne ind. 
Enighed med forslagsstillerne om at stille den første del af forslaget. 
 
Afstemning om forslag om, at 1. februar ændres til 1. januar: Enstemmigt.  
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen er medforslagsstiller.  

 
 

 3.1.2.8. 
Kredse: Tidspunkt for generalforsamlinger 
 
Forslagsstillere: 
Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: 
DJ’s vedtægter, bilag 3. Standardvedtægter for kredsene, § 3, andet punktum:  
"...Ordinær generalforsamling holdes hvert år fra 1. februar og så betids at valg af delegerede 
og suppleanter er afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på delegerede og 
suppleanter senest 15. marts. ..."  
 
Forslag: 
Ændres til 
"...Ordinær generalforsamling holdes hvert år fra 1. januar og så betids at valg af delegerede 
og suppleanter er afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på delegerede og 
suppleanter senest 14 dage før delegeretmødets førstedag. ..." 
 
Debat: Som 3.1.2.7. 
 
Afstemning om, at 1. februar ændres til 1. januar: Enstemmigt.  
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen er medforslagsstiller.  

 
 

 3.1.2.9. 
Delegerede vælges i medarbejderforeninger eller specialgrupper 
 
Forslagsstillere: Villy Dall, Lars Werge, Tine Johansen, Karen Hedegaard, Thilde Høybye, 
Lars Lindskov, Freja Wedenborg, Anders Stoffer, Peter Thornvig, Henrik Friis Vilmar. 
 
Nuværende: Bilag 5. DJ’s delegeretvalgregler § 5. Tilhørsforhold. 
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Indstilling: Forslaget blev behandlet på HB-mødet den 6.-7. marts og indstilles til delegeret-
mødet af de ovennævnte forslagsstillere.  
Danske Mediestuderende har stillet det samme forslag. 
Det indstilles, at Danske Mediestuderende sættes på som medforslagsstiller. 
 
Debat: HB-medlemmer, der tidligere havde været imod dette forslag, ville nu gerne støtte 
forslaget. 
 
Afstemning: Enstemmigt.  
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen stiller forslaget. Danske Mediestuderende er medforslags-
stiller. 
 
Søren Wormslev: Hvis ændringen bliver vedtaget, har noten i Bilag 5 § 5 ingen betydning. 
Noten foreslås slettet. Dette vil fremgå af delegeretmødedagsordenen.  

 
 

 3.1.2.10. 
Tidspunkt for opgørelse af medlemstal 
 
Forslagsstillere: 
Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: 
DJ’s vedtægter, bilag 5. DJ’s delegeretvalgregler § 6 stk. 2 "De medlemstal, som pr. 15. januar 
er registreret i forbundskontoret for hver enkelt gruppe, afgør antallet af de delegerede, som 
valggruppen kan vælge, jf. dog stk. 4. ..." 
 
Forslag: 
”15. januar” ændres til ”1. januar”. 
 
Debat: I forlængelse af forslagene om at flytte tidspunktet for generalforsamlinger, er det også 
nødvendigt at flyttet tidspunktet for opgørelse af medlemstal. 
 
Afstemning: Enstemmigt. 
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen er medforslagsstiller.  

 
 

 3.1.2.11. 
Tidspunkt for valg af delegerede 
 
Forslagsstillere: 
Specialforeningen Journalisterne i DJ 
 
Nuværende: 
DJ’s vedtægter, bilag 5. DJ’s delegeretvalgregler § 6 stk. 3. "... Valgene skal være afviklet, 
således at forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest 15. marts." 
 
Forslag: 
Ændres til "Valgene skal være afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på 
delegerede og suppleanter senest 14 dage før delegeretmødets førstedag.” 
 
Konklusion: Under dagsordenspunkterne 3.1.2.7 og .8 slettede man forslaget om at kunne 
vente med at meddele navne til 14 dage før delegeretmødet. 
På den baggrund trækkes dette forslag og fremsendes ikke til delegeretmødet. 

 
 

3.1.3. Delegeretmødet: Andre forslag 
FU indstiller til HB at behandle andre forslag. 
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Sagsfremstilling: I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 3 var der deadline for at stille forslag til 
delegeretmødet forrige fredag den 15. marts. 
Under dette punkt 3.1.3. behandles de andre forslag, der er stillet: 

1. Indsats mod sexchikane 
2. Nyt navn 
3. Kontingent- og ydelseskommission 
 

 
 3.1.3.1. 

Indsats mod sexchikane 
 
Forslagsstillere: Irene Manteufel og Nils-Chr. Nilson 
 
Forslag: 
1.  Hovedbestyrelsen udarbejder en vejledning, som gives til unge nyansatte eller praktikanter 

om deres rettigheder og handlemuligheder, hvis de udsættes for sexchikane.  
2.  Hovedbestyrelsen udarbejder en rundskrivelse til forbundets tillidsmænd, hvori det 

understreges, at bekæmpelse af sexchikane begynder hos dem, og at henvendelser om 
sexchikane fra medlemmerne skal tages alvorligt.  

3.  Hovedbestyrelsen udarbejder udkast til en trivselsaftale for, hvordan man på den enkelte 
arbejdsplads kan indgå trivselsaftaler om bekæmpelse af sexchikane. Udkastet kan af de 
enkelte tillidsmænd bruges som et udspil i deres virksomheds samarbejdsudvalg, så der 
opnås en fælles forståelse mellem ledere og arbejdstagere om nødvendigheden af et trygt 
og godt arbejdsklima uden sexchikane.  

 
Begrundelse: 
For at Dansk Journalistforbund kan øge sin indsats for at skabe sikre og trygge arbejdsvilkår 
for medlemmerne har vi udarbejdet nedenstående forslag til en indsats mod sexchikane. Det 
sker i erkendelse af, at problemet i alt for mange år har været ignoreret eller fortiet, og en 
indsats kræver større åbenhed. Vi ved, at 12 procent af alle ansatte på arbejdsmarkedet føler, 
at de inden for det seneste år har været udsat for sexchikane. Vi ved også, at problemet ikke 
er mindst i mediebranchen. 
I et åbent brev skrev regeringen i december 2018: ’Der er brug for at sætte seksuel chikane på 
dagsordenen – også på de enkelte virksomheder’. Det er der virksomheder, der har gjort, og 
der er en del fagforbund, der allerede yder en fortjenstfuld indsats. Vores initiativ skal udvirke, 
at DJ også medvirker til at skabe en større åbenhed og til at give den enkelte medarbejder, 
eller tillidsmand, eller virksomhed nogle gode retningslinjer. 
Vi har delt det op i tre forslag, som henstiller til hovedbestyrelsen at udarbejde retningslinjer. Vi 
har vedlagt ’udkast’ og det sker i erkendelse af, at delegeretmødet ikke er et egnet forum til en 
alt for detaljeret diskussion. Hovedbestyrelsen kan enten acceptere udkastene eller nedsætte 
et udvalg, enten af sin midte eller med tiltrædelse af medlemmer udefra, for at udarbejde den 
endelige formulering.  I det sidste tilfælde vil vi naturligvis gerne medvirke. 
 
Bemærk: Forslagsstillerne har desuden fremsendt udkast nr. 1-3 til konkrete handlinger og 
aftaler. Det indstilles, at disse udkast ikke indgår i materialet til delegeretmødet. 
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen støtter enstemmigt det andet lignende forslag (se punkt 
3.1.1.3.). Man opfordrer forslagsstillerne til eventuelt at sammenskrive forslagene. 
Og man er enig i indstillingen om, at konkrete udkast til aftaletekster mv. ikke skal fremgå af 
delegeretmødedagsordenen.  

 
 

 3.1.3.2. 
Nyt navn til Dansk Journalistforbund 
 
Forslagsstillere: 
Per Schultz-Knudsen, Karen Hedegaard, Thilde Høybye, Karina Bjerregaard, Peter Thornvig, 
Tina Mellergaard, Villy Dall, Sus Falch. 
 
Forslag: 
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Delegeretmødet pålægger DJ’s hovedbestyrelse at igangsætte arbejdet med at finde et nyt 
navn til Dansk Journalistforbund hurtigst muligt efter delegeretmødet 2019. Forslaget til nyt 
navn fremsættes på delegeretmødet 2021. 
Målet er at finde et navn, der:  
1.  er mere selvbeskrivende og inkluderende i forhold til de mange fagligheder DJ allerede 

organiserer og gerne vil organisere fremadrettet,  
2.  formår at tydeliggørende overfor omverdenen, fx Christiansborg, interesseorganisationer, 

arbejdsgivere og deres organisationer, hvem forbundet organiserer, og hvis interesser man 
varetager. 

 
Begrundelse: 
Der er tilknyttet mange følelser til en navneforandring, viser erfaringer fra fagforeninger, vi 
sammenligner os med. DJ er ingen undtagelse, ved vi, og det bør anerkendes. 
Derfor bør der i arbejdet inddrages blandt andet, men ikke kun: ekspert/-er med erfaring i 
navneskifte i fagforeninger/foreninger, erfaringer fra sammenlignelige fagforeninger, DJ’s 
politikere og tillidsvalgte, medlemmer, der ikke er politisk aktive, DJs kommunikationsafdeling 
og al relevant materiale fra arbejdsgruppen Fremtidens forbund – herunder materiale fra 
Fagligt Forum og TR-stævnet (DJ’s stævne for tillidsrepræsentanter). 
Arbejdet inkluderer ikke kun navneskifte, men også økonomiske beregninger på, hvad 
navneændringen vil koste i forhold til ændringer af fx printemner, e-mails og øvrige digitale 
løsninger og en drejebog for, hvordan et nyt navn brandes og implementeres i organisationen. 
Arbejdet skal være færdiggjort, og forslag være klar til en demokratisk høringsproces blandt 
DJ’s medlemmer, specialgrupper, foreninger, kredse, medarbejderforeninger, tillidsvalgte, 
hovedbestyrelsen m.fl. i så god tid, at høringssvarene og reaktionerne kan blive inddraget i 
arbejdet, og en evt. ny høring kan iværksættes. 
Fordi der er mange følelser og identitet knyttet til navnet, er det vigtigt, at medlemsdebatten 
tages alvorligt, så et nyt navn forankres så bredt i organisationen som muligt, og så flest muligt 
tager ejerskab af og bliver ambassadører for det. 
 
Debat: Forslagsstillerne understregede, at den ovennævnte begrundelse også skal være en 
del af forslaget. Efterfølgende er der fremsendt en begrundelse. Den vil fremgå af delegeret-
mødedagsordenen. 
 
Afstemning:  
For stemte: Peter Thornvig, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Villy Dall, Per Schultz-Knudsen, 
Rasmus Mark Pedersen, Frederik M. Juel, Thilde Høybye, Karen Hedegaard. 
 
Imod: Merete Lindstrøm. 
 
Undlod: Lars Werge, Tine Johansen, Freja Wedenborg, Anders Stoffer, Lars Lindskov. 
 
Konklusion: Forslaget støttes af et flertal i hovedbestyrelsen (9-1-5).  

 
 

 3.1.3.3. 
Nedsættelse af kontingent- og ydelseskommission 
 
Forslagsstillere: 
Rasmus Mark Pedersen (HB), formand for ”Journalisterne i DJ”, og Lars Werge (HB), 
forbundsformand, Tine Johansen, forbundsnæstformand, Anders Stoffer, HB-medlem.  
 
Forslag: 
Delegeretmødet pålægger Hovedbestyrelsen at nedsætte en kommission, der skal undersøge 
forbundets nuværende struktur for 

- Kontingenter 
- Kurser, netværk, foredrag, gå-hjem-møder, undervisning m.v. lokalt og centralt 
- Administrationsaftaler mellem DJ og kredse, grupper og foreninger 
- Udbetaling centralt og lokalt af tabt arbejdsfortjeneste/fagligt frikøb 

Formålet er at kortlægge, om DJ’s samlede tilbud til medlemmet er hensigtsmæssigt både for 
medlemmet og for forbundet. Formålet er også at nå frem til et grundlag for beslutning, der 
tilgodeser medlemmet. Det kan være i form af lavere samlet kontingent, men det kan også 
være ved en større gennemsigtighed og synlighed af de mange forskellige tilbud. 
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Kommissionen kunne med fordel også komme med bud på en fremtidig struktur, der især tager 
højde for de geografiske forskelle i medlems-ydelserne. 
Arbejdet bør færdiggøres inden sommeren 2020, således at en grundig debat kan føres både 
lokalt, regionalt og i de enkelte grupper samt i DJ’s hovedbestyrelse i god tid inden 
delegeretmøde 2021, hvor forslag til forandringer på baggrund af kommissionens arbejde kan 
forventes stillet. 
 
Debat: Bred enighed om forslaget. 
Rasmus Mark Pedersen har foreslået tilføjelse efter ”…geografiske forskelle i medlems-
ydelserne.”:  
”I arbejdet må kommissionen meget gerne afsøge de enkelte kredse, grupper og foreningers 
holdninger og forslag til, hvordan vi når et mere ensartet kontingent- og serviceniveau til gavn 
for de fleste af vores medlemmer, sådan at et eventuelt forslag til struktur har bund i 
medlemmers ønsker.” 
Og Peter Thornvig og andre foreslog en tilføjelse til sidst i forslaget:  
”Arbejdet indgår i det videre arbejde med Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund.” 
Der var opbakning til begge forslag.  
 
Afstemning: Enstemmigt. 
 
Konklusion: Hovedbestyrelsen stiller forslaget.  

 
 

3.1.4. Gennemgang af dagsorden 
 
Indstilling: HB gennemgår dagsorden og gennemførelsen af delegeretmødet sammen med 
dirigenterne. 
 
Sagsfremstilling HB og dirigenterne gennemgår dagsorden og gennemførelsen af 
delegeretmødet. 
Herunder drøftes fordelingen de fremlagte forslag mellem HB-medlemmerne. 
 
Debat: Hovedbestyrelsen blev orienteret om forslaget til forløbet af delegeretmødet. 
Herunder, at debatten om beretningen forventes på forslag fra dirigenterne at blive opdelt i temaer, 
der meddeles ved indledningen til debatten. 
 
I stedet for valg-café: Kandidater, der er opstillet til hovedbestyrelsen inden delegeretmødets 
begyndelse, vil kunne præsentere sig selv i en særlig taletid på 2 minutter hver og samlet i 2-3 
blokke under beretningsdebatten. Der trækkes lod om rækkefølgen. 
Kandidater, der opstiller under delegeretmødet, vil få en tilsvarende taletid senere i dagsordenen, 
og inden valghandlingen går i gang. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede, om der allerede ved indledningen til delegeretmødet skulle fastsættes 
en maksimum taletid. Der er gode argumenter for og imod. Søren Wormslev anbefalede på 
baggrund af erfaring, at man ikke gør det. Men at man henstiller til – især hovedbestyrelses-
medlemmer – om at tænke over længden på sine indlæg. 
 
Forslag fra Rasmus Mark Pedersen: Med elektronisk afstemning kan man vente med valgene til 
meget senere. Han foreslog, at de først ligger kl. 14 på andendagen. 
 
Flere argumenterede imod. Blandt andet med henvisning til, at minimum halvdelen af de 
delegerede skal være til stede for at mødet er beslutningsdygtigt. 
 
Afstemning om at lægge valget senere på andendagen:  
For stemte: Lars Werge, Sus Falch, Rasmus Mark Pedersen, Lars Lindskov. 
 
Imod: Villy Dall, Peter Thornvig, Henrik Friis Vilmar, Freja Wedenborg, Per Schultz-Knudsen, 
Frederik M. Juel, Thilde Høybye. 
 
Undlod: Merete Lindstrøm, Tine Johansen, Anders Stoffer, Karen Hedegaard.  
 
Konklusion: Godkendt indstillingen om valgcafé mv. 
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Godkendt at der ikke indføres taletid fra starten af delegeretmødet. 
Afvist (4-7-4) at udskyde valgene til kl. 14.  
 
3.1.4.1. Hovedbestyrelsen drøftede og besluttede, hvem der fremlægger hvad:  
I. Freelancestrategi ..................................................... Lars Werge  
II. Mediepolitisk strategi ............................................... Rasmus Mark Pedersen  
III. Åbenhedsstrategi ..................................................... Villy Dall  
IV. Ophavsretsstrategi ................................................... Peter Thornvig  
V. Seniorstrategi ........................................................... Karen Hedegaard  
VI. Handlingsprogram.................................................... Lars Werge  
VII. Optagelse i DJ ......................................................... Lars Werge  
VIII. Pensionistmedlemskab ............................................ Tine Johansen  
IX. Medlemskab under konflikt ...................................... Lars Werge  
X. Hovederhverv ........................................................... Tine Johansen  
XI. Kontingentgrupper i DJ ............................................ Lars Werge  
XII. Arbejdsmiljørepræsentanter .................................... Frederik M. Juel  
XIII. A. Kredsenes formål og økonomi ............................ Danske Mediestuderende 

B. Kredsenes formål ................................................ Villy Dall  
XIV. A. Specialforeninger til specialgrupper .................... Tine Johansen  

B. Specialforeninger, frivilligt medlemskab .............. Peter Thornvig  
C. Journalisterne i DJ ud af vedtægt ....................... Rasmus Mark Pedersen  

XV. Fagligt Forum ........................................................... Tine Johansen  
XVI. Specialgrupper, tidspunkt for generalforsamling ..... Rasmus Mark Pedersen  
XVII. Kredse, tidspunkt for generalforsamling .................. Rasmus Mark Pedersen  
XVIII. DJ’s Ophavsretsfond ............................................... Lars Werge  
XIX. Delegeretvalg, medarbejderfor./specialgrupper ...... Tine Johansen  
XX. Tidspunkt for opgørelse af medlemstal.................... Rasmus Mark Pedersen  

Tidspunkt for valg af delegerede ............................. (trukket, derfor ændret nummerering) 
XXI. Delegeretmødets størrelse ...................................... Lars Werge  
XXII. Indsats mod sexchikane .......................................... forslagsstillerne 
XXIII. Nyt navn til DJ .......................................................... Per Schultz-Knudsen  
XXIV. Kontingent- og ydelseskommission  ........................ Rasmus Mark Pedersen  
10. Budget ...................................................................... Lars Werge  
11.  Minimumsindtægt..................................................... Lars Werge  
 
 

3.1.5. Gæstelisten 
 
Indstilling: HB orienteres om status på gæstelisten 
 
Sagsfremstilling 
Deltager: 
Simon Tøgern HK Privat 
Jesper Højberg International Media Support, IMS 
Kate Blume æresmedlem 
Per Lindegaard Hjort Kommunikation & Sprog, KS 
Lars Quistgaard Akademikerne, AC 
Ulrikke Hyllert SJF, Sverige 
Petteri Karttunen SJF, Sverige 
Hjálmar Jónsson Formand, Island  
Mogens Blicher Bjerregård  tidligere formand, præsident EFJ 
Marianne Fajstrup faglig revisor 
Rikke Løvig Simonsen Pharma Danmark 
Martin Sørensen revisor, RI 
Jón Brian Hvidtfeldt KVF, Færøerne 
 
Afbud 
Hege Iren Frantsen NJ, Norge 
Hans Larsen tidligere formand 
Lars Poulsen tidligere formand 
Camilla Gregersen Magistrene, DM 
Hanne Aho Formand, Finland  
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Konklusion: Til orientering. 
 
 

3.1.6. Valgudvalg, stemmetællere, redaktionsudvalg 
 
Indstilling: HB drøfter og indstiller medlemmer af valgudvalg, redaktionsudvalg og stemmetællere  
til delegeretmødet. 
 
Sagsfremstilling: På delegeretmødet skal der nedsættes følgende udvalg: 
 
A. Valgudvalg: 
I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 4 skal delegeretmødet nedsætte et valgudvalg på mindst 7 
medlemmer valgt blandt de delegerede. 
Udvalget modtager og undersøger forslag om kandidater til de poster, som skal besættes ved valg 
på delegeretmødet. 
Inden valgene på delegeretmødet gennemføres, fremlægges valgudvalgets rapport om 
kandidatopstillingen. 
DJ’s kredse er blevet bedt om at indstille medlemmer fra deres respektive områder: 
 
Kreds 1 (3 medl.):  Charlotte Pardorf, Johnny Frederiksen, Karin Bech 
Kreds 2:  Jørgen Kjær Mortensen 
Kreds 3:  Henrik Rath Paulsen 
Kreds 4 (2 medl.):  Brian Mogensen og Kirsten Lykke Hansen  
Kreds 5:  Flemming Hansen 
Kreds 6:  Bo Lehm 
Kreds 7 (TP):  Aminnguaq Dahl Petrussen 
Kreds 9 (Fyn):  Holger Koefoed 
 
Christian Dølpher, DJ, vil fungere som sekretær for udvalget. 
 
B. Stemmetællere 
Med adgangen til elektronisk afstemning er der alt andet lige ikke det samme behov for 
stemmetællere som tidligere. For alle tilfældes skyld foreslås det alligevel at udpege det 
nødvendige antal stemmetællere fra delegeretmødets begyndelse. 
Dette vil ske umiddelbart op til delegeretmødet. 
 
C. Redaktionsudvalg 
Redaktionsudvalget kan få en central rolle på et delegeretmøde, hvis flere forslag eller udtalelser 
skal omformuleres, skrives sammen eller begrundes med andre vendinger. 
 
Der indstilles følgende til redaktionsudvalget: Pernille Mac Dalland, Lene Sarup, Kir Klysner og 
Pia Thordsen. 
 
Konklusion: Christian Dølpher tilknyttes desuden Redaktionsudvalget. Godkendt. 
 
 

3.1.7. Forslag til udtalelser 
 
Lars Werge orienterede om, at der er overvejelser om udtalelser vedrørende offentlighedsloven og 
offentligt ansattes ytringsfrihed. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

3.1.8. 
 

Øvrige emner vedrørende delegeretmødet 
 
Indstilling: Til orientering 
 
Hans Jørgen Dybro orienterede om enkelte øvrige emner vedrørende delegeretmødet: 
A. Delegeredes lovlighed: I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 2 skal forbundskontoret forinden 
delegeretmødet kontrollere de delegerede mandaters lovlighed. 
Forbundskontoret har løbende kontrolleret dette. 
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B. Klager over valg: I henhold til DJ’s vedtægter Bilag 5 § 8 er der den 1. april frist for at klage 
over valg af delegerede. 
Forbundskontoret har den 1. april ikke modtaget klager over valg. 
 
C. Udsendelse af materiale: I henhold til § 25 stk. 3 sidste punktum: Udsendelse af dagsorden og 
materiale sker til de delegerede senest 14 dage før afholdelsen af delegeretmødet. 
Det udmøntes på følgende måde: Der sendes mail med dagsorden, skriftlig beretning mv. til alle 
delegerede mv. senest fredag den 12. april – formentlig allerede den 10. april. 
Og det trykte materiale med dagsorden, skriftlig beretning mv. sendes med almindelig post senest 
fredag den 12. april – formentlig allerede den 10. april. 
 
Konklusion: Til orientering 
 
 

3.2. Økonomi: revideret budget 2019 (referatforbud vedrørende Sikringsfonden) 
 
Indstilling: Budget 2019 indstilles til godkendelse i HB. 
 
Sagsfremstilling Da budget 2019 blev fremlagt på HB mødet den 11. oktober 2018, viste det et 
underskud på driften på 6.4 mio. kr.  
På HB mødet den 17. - 18. januar 2019 blev sparekataloget gennemgået og følgende besparelser 
blev vedtaget: 

- Besparelse på HB møder i form af lokaler, forplejning og hotelovernatninger: 100 tkr. pr. år 
- Udgifterne til Folkemødet reduceres med 150 tkr. pr. år 
- Støtte til K-forrum reduceres med 200 tkr. pr. år 
- Udgifter til overenskomstforhandlinger reduceres med 126 tkr. pr. år 
- Udgifter til brug af eksterne lokaler reduceres med 50 tkr. pr. år 
- Udgifter til Fagligt forum reduceres med 250 tkr. i år 2020 
- AC kontingentet reduceres med 120 tkr. pr. år., da Pharma.dk træder ind i 

fællesrepræsentationen 
- Udgifter til kurser reduceres med 100 tkr. pr. år. Dette fordeles ligeligt på udgiftsposterne 

”DJ Biz” og ”DJ Udvikling & Event - aktiviteter og kurser” 
- Der udlejes lokaler til Danske Filmfotografer, hvilket giver en lejeindtægt på 60 tkr. pr. år 
- Der findes besparelser på tidsskrifter og e-medier, som DJ abonnerer på, for 30 tkr. 
- Besparelser på Journalisten for 150 tkr. 

   
I alt giver dette besparelser i 2019 for 1.086 tkr. (2020: 1.336 tkr., 2021: 1.086) 
 
Yderligere er overenskomstforhandlingerne for konsulentgruppen afsluttet. Hvis det antages, at 
HK-gruppen indgår en tilsvarende overenskomst, vil besparelsen på lønudgifterne ift. den forrige 
budgetversion beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr.  
Hertil kommer tiltag for øget organisering svarende til en merindtægt på 0,3 mio. kr. samt mindre 
tilretninger af budgettet. 
Samlet set giver det en forbedring af resultatet ift. den forrige budgetversion på 1,6 mio. kr., hvilket 
medfører at underskuddet på driften ender på 4,8 mio. kr.   
 
Debat: Lars Werge uddybede indstillingen: Der er fundet 1,6 mio. i besparelser. Kvittere for, at 
processen har været vel gennemført. En del af det er et ansættelsesstop. Det er fortsat sådan, at 
når der er en fratrædelse, så tænker vi os godt om. 
 
Under posten Kommunikationspolitisk udvalg blev der påpeget en fejl og yderligere besparelse på 
36.000 kr. 
 
Konklusion: Godkendt. 
 
 

3.3. HB-mødeplan 2019-2021  
 
Indstilling: Mødeplanen indstilles til godkendelse. 
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Sagsfremstilling: I henhold til HB’s forretningsorden § 1 stk. 3 skal HB på sit sidste møde inden 
delegeretmødet forelægges et udkast til mødeplanen for den kommende periode. 
Mødeplanen skal endeligt vedtages af den ny hovedbestyrelse. 
Følgende plan foreslås (for overblikkets skyld er medtaget forslag til FU-møder): 
År HB-møder FU-møder 
2019 29. april 14. maj 
 28. maj/4. juni 12. august 
 27.-28. august 11. september 
 8. oktober 6. november 
 27.-28. november 17. december 
2020 28. januar 25. februar 
 17. marts 28. april 
 26.-27. maj 16. juni 
  11. august 
 25. august 15. september 
 7. oktober 10. november 
 1.-2. december 17. december 
2021 19. januar 3. februar 
 23.-24. februar 18. marts 
 24.-25. marts 24. april 
 
Debat: Det blev påpeget, at den kommende hovedbestyrelse bør overveje, om der kan holdes 
møder i weekender eller i kombination mellem weekenddag og hverdag. 
 
Konklusion: Godkendt 
 
 

4. Sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Temaer frem til næste Delegeretmøde 
 
Indstilling: Til orientering.  
 
Sagsfremstilling: På baggrund af liste over løbende sager og beslutninger, som HB har truffet, 
orienteres der om status. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

4.2. Evaluering af Skype, Grønland 
 
Indstilling: HB evaluerer ordningen med skype-forbindelse til Merete Lindstrøm, Grønland. 
 
Sagsfremstilling: I henhold til HB’s forretningsorden § 2 stk. 4 skal HB på sit sidste møde inden 
delegeretmødet evaluere forsøget med skype-forbindelsen til Merete Lindstrøm, Grønland. 
Forsøget udløber som udgangspunkt herefter. 
HB evaluerer ordningen. 
 
Debat: Flere indlæg om, at teknikken ikke er optimal, og at det ikke er optimalt, at et hoved-
bestyrelsesmedlem ikke er i lokalet. Men overvejende tilslutning til, at der – i givet fald at en 
ordning skal fortsætte – skal finde en god og stabil løsning. For det skal kunne lade sig gøre at 
koble folk op ude fra til møderne. 
 
Merete Lindstrøm: Når det virker, så virker det rigtigt fint. Hun regner med at stille op igen, og at 
kunne deltage i 2/3 af møderne. Også gerne de lukkede møder. Og også gerne udvalgsmøderne. 
 
Konklusion: Drøftet. 
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4.3. Evaluering af HB-arbejdet (mundtligt) 
 
Hovedbestyrelsesmedlemmerne gav én efter én sit bidrag til evalueringen af arbejdet i hoved-
bestyrelsen. Evalueringen var tilstræbt struktureret efter dels den indholdsmæssige dels af 
arbejdet, dels formen og procedurerne i hovedbestyrelsens arbejde. 
Alle indlæggene er noteret og indgår i arbejdet med at forberede information og uddannelse/under-
visning for den kommende hovedbestyrelse. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

4.4. Ideer til et ændret Fagligt Forum 
 
Indstilling: FU indstiller til HB, at nedenstående udkast præsenteres på delegeretmødet som bud 
på, hvordan et nyt Fagligt Forum kan tage sig ud. 
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen opfordrede i januar Maria Becher Trier til at udarbejde et 
forsalg til hvordan et nyt Fagligt Forum kan udformes. Maria var deltager i udvalget vedrørende 
Fremtidens Forbund. Sammen med DJ-konsulent Håkon Stolberg indkaldte hun en gruppe fagligt 
aktive medlemmer til at give deres input og overvejelser om Fagligt Forum og de udfordringer 
forbundets frivillige kræfter oplever.  
 
Præmis På det afholdte idemøde var der enighed om, at Fagligt Forum ikke fungerer i sin 
nuværende form. Der bliver ikke for alvor udviklet politik og fagligt nysgerrige skræmmes væk af 
tung form og splittelse mellem fagene. Det er svært at diskutere fagpolitik i plenum, uden det 
kommer til at handle om de enkelte fag og ansættelsestyper (freelance vs fastansatte) hver for sig 
og overfor hinanden. Samtidig opleves der et behov for et forum eller en struktur til at understøtte 
det frivillige og faglige arbejde. Kredse, grupper og tillidsrepræsentanter har forskellige 
arrangementer, men udbyttet er ikke altid tydeligt for den enkelte deltager.  
 
Rammerne En til to dages forum, der skal være et samlende arrangement for de fagligt aktive – et 
sted, hvor fællesskabet styrkes i og på tværs af grupper.  
Et skridt mod at mindske den os-dem følelse, der til tider præger forbundet. Arrangementet 
afholdes hvert år sidst på foråret eller i sensommeren. Mulighed for at debattere temaer fra 
delegeretmøde, men hverken formel beslutningskraft eller referatpligt.  
 
Deltagere Optimalt deltager alle DJs bestyrelser – der selv kan vælge at invitere suppleanter og 
andre aktive med. Alternativt en åben invitation med et loft på tilmeldinger. Men vi skal gerne sikre, 
at alle fagligt aktive (bestyrelsesmedlemmer) kan få plads. Der er omkring 250 valgte 
i DJs grupper, foreninger og kredse.  
 
Finansiering Ved at nedlægge det nuværende Fagligt Forum, frigives 1.500.000 kr.  
Man kan overveje en løsning, hvor DJ finansierer eksempelvis fem pladser per bestyrelse, der så 
kan vælge at sende flere repræsentanter med deltagerbetaling.  
 
Konsekvenser Det nye Fagligt Forum skal gerne kunne erstatte og supplere kredstræf og 
lignende arrangementer. Det er derfor vigtigt, at kredse, grupper og foreninger er tæt på 
planlægning og udvikling af programindhold.  
 
Eksempler på fælles oplæg og debatter  

• Arbejdsmarkedspolitik og fælles agendaer (evt. med andre fagforeninger)  
• Statusopdateringer fra forbundsledelsen og prøveballoner/’raketter’  
• Spørgetime med formandskabet i DJ (skyd på formændene)  
• Tendenser, der går på tværs – eksempelvis fra Fagenes Fremtid og lignende initiativer  
• Uafsluttede debatter fra delegeretmøde (uden beslutningskraft) i ulige år  
• Oplæg af mere underholdende og inspirerende karakter  

 
Eksempler på valgfrie workshops og oplæg:  

• Bedre arrangementer og medlemsaktiviteter (især for arrangementsansvarlige)  
• Det gode bestyrelsesarbejde (for alle)  
• Ledelse af frivilligt arbejde (især for formænd og næstformænd)  
• Foreningsøkonomi for nye kasserere (især for ...ja, kasserere)  



   

  19/22 

• Solidaritet på et splittet arbejdsmarked  
• Sådan opdrager vi Netflix og HBO (især for teksterne, men åbent for alle)  
• Gig økonomien – worksome, fiverr etc (særligt for freelancere, men relevant for alle)  
• DJ og fagbevægelsen for nybegyndere (særligt for nyvalgte)  
• Få mere indflydelse i DJ (for alle, men især relevant for mindre foreninger, kredse og 

grupper uden direkte repræsentation i hovedbestyrelsen)  
 
Debat: HB drøftede blandt andet, at dette kunne laves som et egentligt faglig leder-kursus.  
Måske hvert år, så man også fik de nyvalgte på med det samme. 
Det er nødvendigt at præcisere, hvem de fagligt aktive er, hvem der er målgruppen. 
Spørgsmålet om medarbejderforeninger er med. 
Hvis det giver mening at erstatte TR-stævne og/eller kredstræf, så en fordel. 
 
Konklusion: Drøftet.  
 
 

5. Sager vedrørende DJ’s organisation 
 

5.1. Distriktsbladsgruppen 
 
Indstilling: FU indstiller til HB, at man fraviger DJ’s standardvedtægters bestemmelse om,  
at formuen i tilfælde af en specialgruppes opløsning tilfalder DJ, og i stedet for efterkommer 
Distriktsbladsgruppens indstilling. 
 
Sagsfremstilling: Distriktsbladsgruppen opløste sig selv ved generalforsamlinger i januar og 
februar. 
I henhold til DJ’s standardvedtægter for specialgrupper tilfalder foreningens midler ved opløsning 
DJ. Distriktsbladsgruppens afgående bestyrelse har indstillet til DJ, at midlerne anvendes på 
henholdsvis Safety Fonden og Journalisterne i DJ. 
Den afgående formand Henrik Rath skriver i en mail om Distriktsbladsgruppens … 

”…ønske om den fremtidige anvendelse af den resterende formue fra gruppen.  
Ifølge kassereren (Lone Wiil) bliver det formentlig tale om cirka 35.000 kroner, når de sidste 
udgifter er betalt.  
Håber hovedbestyrelsen vil se med velvilje på vores forslag. …” 

FU indstiller til HB, at dette ønske kan efterkommes. 
 
Konklusion: Enstemmigt godkendt. 
 
 

5.2 Journalisterne i DJ, specialgruppe 
 
Indstilling: FU indstiller til HB at godkende omdannelse af Specialforeningen Journalisterne i DJ til 
Specialgruppen Journalisterne i DJ. 
 
Sagsfremstilling: I henhold til DJ’s vedtægter § 20 stk. 1 skal hovedbestyrelsen godkende 
oprettelsen af en ny specialgruppe. 
Det skal ske på baggrund af en høring blandt de øvrige specialgrupper. 
Denne høring havde deadline mandag den 18. marts og alle øvrige specialgrupper svarede 
positivt. 
På den baggrund indstiller FU til HB at godkende Specialgruppen Journalisterne i DJ. 
 
Konklusion: Enstemmigt godkendt. 
 
 

5.3. Medlemstilfredshedsundersøgelse (Referatforbud) 
 
Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte, at DJ indgår et samarbejde med MSI/Ennova om en ny 
medlemstilfredshedsundersøgelse, samt løbende temperaturmålinger. Vi foreslår at målingerne 
bliver et centralt måleredskab for den indsats DJ har vedtaget i forhold til fastholdelse og 
organisering. 
 
Konklusion: Godkendt. 
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5.4. Administrationsaftale med DJ Ferie 
Administrationsaftale til orientering. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

5.5. Ansættelse af direktør, status (Lukket punkt) 
- 
 
 

5.6. Medlemsklage, medlemsklagenævnet (Lukket punkt) 
- 
 
 

5.7. Drøftelse af ansættelsesstop (Rasmus Mark Pedersen) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen diskuterer udtalelsen fra konsulentklubbens generalforsamling.  
Desuden tager Hovedbestyrelsen stilling til ansættelsesstop og eventuelt kontingentstigning. 
Punktet indledes med en uddybning af mailen ved Marianne Molin og herefter en orientering  
om situationen set fra ledelsen ved formandskabet. 
 
Sagsfremstilling: Den 31. marts klokken 22.41 modtager hovedbestyrelsen denne mail:  
“Kære HB-medlemmer. 
Konsulentklubbens generalforsamling vedtog i fredags nedenstående udtalelse og besluttede 
samtidig, at den skal sendes direkte til jer. Hvorvidt andre skal have den tilsendt eller informeres 
om indholdet er således op til jer. 
Udtalelsen er udtryk for konsulenternes engagement og interesse i at bidrage til, at DJ også i de 
kommende år er en stærk og handlekraftig organisation. 
Som konsulenternes tillidsrepræsentant står jeg til rådighed, hvis HB måtte ønske en uddybning 
eller på anden måde ønsker en dialog. 
 
Konsulentklubbens generalforsamling udtaler: 
På grund af Dansk Journalistforbunds økonomiske udfordringer lige nu og i den nære fremtid, 
opfordrer vi hovedbestyrelsen til at foreslå delegeretmøde en kontingentstigning på 1% (5 kr. for 
fuldt betalende medlemmer) i år 2019 og det samme næste år 2020. 
 
Baggrund: Siden 2003 har DJ holdt kontingentet i ro og skaffet sig indtægter ved at øge 
medlemstilgangen markant hvert år. I takt med stigningen har vi øget staben af medarbejdere og 
eksterne partnere til at servicere medlemmer og den politiske organisation. 
Vi har et underskud på driften, fordi medlemstallet ikke længere vokser så hurtigt og fordi 
delegeretmødet har givet flere grupper mulighed for nedsat kontingent. Efter indstilling fra HB 
åbnes der måske snart for at flere nye medlemmer kan nyde godt af DJs samlede tilbud til et 
reduceret kontingent. 
Ansættelsesstoppet har indtil videre været svært at praktisere, da alle, der forlader DJ, har opgaver 
man ikke uden videre kan undvære at få løst og fordi det fremadrettet hænger meget dårligt 
sammen med ønsket om, at vi skal skaffe og betjene flere medlemmer. 
Vi tror på, at medlemmerne med den rette forklaring – f.eks. det solidariske i at en tredjedel af 
vores medlemmer allerede nu er på nedsat kontingent - vil acceptere mindre stigninger i 
kontingentet år for år i takt med den almindelige prisudvikling. 
Fakta: Fra 2003 til 2019 har kontingentet inkl. Sikringsfond mistet købekraft svarende til en 
nedsættelse fra 460 kr. til 358 kr. I budget 2019 regnes der med kontingentindtægter på 74 mio. kr. 
(inkl. Sikringsfond). I 2003-tal svarer det til knap 58 mio. kr. (Kilde: Forbrugerprisindeks Danmarks 
Statistik) 
 
Søborg, den 29. marts 2019 
 
Venlig hilsen 
Marianne Hänninen Molin 
Forhandlingskonsulent” 
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På den baggrund er der flere mulige handleveje: 
1.  Lade være med at følge opfordringen og fortsætte med ansættelsesstop og uændret 

kontingent. 
2.  Følge opfordringen fra konsulentklubben og fjerne ansættelsesloftet samt at sætte kontingentet 

op med 5 kroner 
3.  Følge dele af opfordringen fra konsulentklubben og fjerne ansættelsesloftet 
4.  Følge dele af opfordringen fra konsulentklubben og sætte kontingentet op med 5 kroner 
5.  Lave en mere grundig gennemgang af mulighederne 
 
Ad 1) Stadig ansættelsesstop og uændret kontingent 
I så fald vil budgettet være uændret:  

År Resultat før renter og skat Resultat efter renter og 
skat 

2019 -4.786 -2.554 

2020 -2.955 -728 

2021 -4.252 -2.032 

 
Ad 2) Intet ansættelsesstop og stigning i kontingent 
I så fald vil både udgifter og indtægter øges. Indtægterne vil øges med 766 tusind kroner det første 
hele år med 5 kroner mere i kontingent og 1.533 tusind kroner ved 10 kroner mere i kontingent i det 
hele år to.  
Udgifterne vil være afhængig af, hvor mange der bliver ansat. Hvis de to tal går lige op, så er 
budgettet uændret: 

År Resultat før renter og skat Resultat efter renter og 
skat 

2019 -4.786 -2.554 

2020 -2.955 -728 

2021 -4.252 -2.032 

 
Ad 3) Intet ansættelsesstop og uændret kontingent 
Hermed bliver udgifterne øget en smule. Det er selvfølgelig helt afhængig af, hvor mange der bliver 
ansat. Men her er regnet med en ekstra de samme udgifter som i forslag 2. 

År Resultat før renter og skat Resultat efter renter og 
skat 

2019 -5.169 -2.937 

2020 -4.105 -1.878 

2021 -5.785 -3.565 

 
Her skal tages in mente, at vi tidligere over en ti-årig periode har haft langt større overskud, end vi i 
de næste tre år vil få underskud: 

År Resultat efter renter og 
skat 

2015 2.443 

2014 5.095 

2013 4.235 
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2012 6.186 

2011 1.696 

2010 991 

2009 11.900 

2008 2.569 

2007 8.091 

2006 9.185 

Gennemsnit pr år 5.239 

 
Ad 4) Ansættelsesstop og stigning i kontingent 
I så fald øges indtægterne med 766 tusind kroner det første hele år med 5 kroner mere i kontingent 
og 1.533 tusind kroner ved 10 kroner mere i kontingent i det hele år to.  
Kontingentet kan tidligst øges fra sommeren 2019. Derfor er indtægterne indskrevet med stigninger 
sommeren 2019 og sommeren 2020. 

År Resultat før renter og skat Resultat efter renter og 
skat 

2019 -4.403 -2.171 

2020 -1.805 421 

2021 -2.719 -499 

 
Ad 5) Grundigere beregning 
Der bliver brugt tid på at regne mere grundigt - herunder på konsekvenserne af at løfte 
ansættelsesstoppet. Så er der mulighed for at tage beslutning på hovedbestyrelsesmødet den 25. 
april. 
 
Debat: Marianne Molin uddybede udtalelsen. Den er en oprigtig opfordring til at overveje at justere 
på kontingentet i stedet for at fastholde kontingentet, og dermed reelt over årene at sætte det ned. 
 
Lars Werge: Var overrasket over at modtage udtalelsen. Der har været et godt forløb med at finde 
besparelser. HB har været ansvarlig og taget nogle svære beslutninger. Og der udestår fortsat at 
tage flere vanskelige beslutninger for at opnå en bedre balance i regnskabet. Men understreger, at 
ansættelsesstoppet kun er gældende for 2019. 
 
Rasmus Mark Pedersen: I indstillingen er der opregnet forskellige modeller for ændringer i 
kontingent og/eller mandskab. 
 
HB drøftede muligheden for at hæve kontingentet. Overvejende stemning for ikke at hæve 
kontingentet. 
 
Konklusion: Fortsat opbakning til mulighed nr. 1 og ikke til de øvrige mulige handleveje. 
 
 

6.  Eventuelt 
Lars Werge: Tak for et godt HB-møde. Og tak til alle jer i og omkring HB. 
Især til jer, der har meddelt, at I stopper med udgangen af denne periode: Tak for indsatsen. 
 

 
/DYB 


