
 
7. juni 2019 Referat GODKENDT 

 

Referat for  Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2019 
 

 

 DJ, Gammel Strand, København K 
 

Deltagere 
 

Lars Werge, Tine Johansen, Thilde Høybye, Henrik Friis Vilmar,  
Freja Wedenborg, Sebastian Risbøl Jacobsen, Frederik M. Juel, Maj Munk, 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Karen Hedegaard, Jakob Ponsgård,  
Anders Stoffer, Palle Jensen, Johnny Frederiksen 
 

Afbud, HB Per Schultz-Knudsen  

Dirigent Karen Hedegaard 

Referent Hans Jørgen Dybro  

Observatører Bodil Reimers, Peter Thornvig, Sus Falch, Mie Sparre, Torben Duch Holm, 
Dorte Kildegaard, Tina Mellergaard, Natascha Tøsse Aunsborg, Karina 
Bjerregaard, Allan Boye Thulstrup (fra kl. 12.15), Maria Becher Trier (fra  
kl. 13.30). 
 

Afbud, 
observatører 
 

Rasmus Mark Pedersen, Silja Smith, Lars Lindskov, Helle Veel, Erik Petri 
 

 
1. Godkendelser 

 
1.1. Referater fra de seneste møder 

 
Vedr. referat fra HB den 29. april 2019: HB er enig om, at konstitueringen af FU var en 
midlertidig konstituering, som besluttes endeligt på HB-mødet den 28. maj sammen med 
den øvrige konstituering. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Dagsorden 
Jakob Ponsgård sørger for morgensang til det næste HB-møde. 
 
HB har vedskriftlig høring jf. forretningsordenen besluttet, at punkter markeret med ’Lukket 
punkt’ er lukkede punkter: 5.1. Cavling-komiteen. 
 
FU indstiller, at der er referatforbud for punkter markeret med ’Referatforbud’: 
3.6. Overenskomst med Alternativet. 
5.2. Økonomi: De dele, der drejer sig om Sikringsfonden. 
 
Godkendt 
 
 

2. Meddelelser 
Lars Werge:  
Ny direktør Elisabeth Geday begynder i DJ mandag den 3. juni 2019. 
Velkomst og program for hende i de kommende uger. Velkomstreception den 19. juni, hvor 
alle er velkomne. 
 
Europæiske Journalistforbund, EFJ: Lars og Tine har deltaget i kongres i Tallinn. Mogens 
Blicher Bjerregård genvalgt som præsident, se 
https://europeanjournalists.org/blog/2019/05/13/efj-elected-its-new-steering-committee-for-
2019-2021/  
 
Internationale Journalistforbund, IFJ: Lars deltager i kongres, Tunis, i midten af juni.  
Se https://www.ifj.org/  

https://europeanjournalists.org/blog/2019/05/13/efj-elected-its-new-steering-committee-for-2019-2021/
https://europeanjournalists.org/blog/2019/05/13/efj-elected-its-new-steering-committee-for-2019-2021/
https://www.ifj.org/
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Delegeretmøde a-kassen, AJKS: Nødvendigt at foregribe konstitueringen: Jakob Ponsgård 
og Sebastian Risbøl Jacobsen valgt til bestyrelsen sammen med genvalg af Tine Johansen 
og Karen Hedegaard.  
Lars Werge genvalgt som formand. 
 
Enhedslisten: Arbejdsmarkeds-udspil, som er meget positivt. DJ arbejder på 
kommunikation, som bakker op om EL’s udspil. Vi ønsker os dog noget mere om 
uddannelse og konkurrencelov. 
 
Tine Johansen:  
Nej til mørklægning: Der er sat et banner op på DJ’s hus op til valget. 
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/efter-valget-skab-mere-abenhed  
(Efter HB-mødet laver hovedbestyrelsen en fotosession med banneret). 
 
Safety-fond: På delegeretmødet blev der indsamlet rekordmange 671.000 kr. 
Administreres af IMS. Er på jorden dér, hvor jorden brænder. 
 
KOM ’19 den 9. maj: Et virkeligt flot arrangement med gode tilbagemeldinger fra deltagerne. 
 
Folkemødet, Bornholm: DJ’s medlemmer på Folkemødet er travle og på arbejde. Så DJ-
programmet retter sig mod andre interessenter og til den brede befolkning. Kort og godt: 
Prale med vores forskellige fagligheder. 
Nyskabelse: Et netværksarrangement for DJ-medlemmer fredag aften med grill-pølser og 
dåseøl. 
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-djs-folkemodeprogram-2019  
 
Peter Thornvig:  
Ophavsretsdirektiv. HB bør have øje for, at direktivet åbner for at arbejde imod unfair 
contracts. Desuden være opmærksomme på fribrugsregler for undervisningsmidler. 
 
Fotoudstillingen Status 19, åbner den 1. juni på Højbro Plads. Velkomst fra kl. 16. 
Se https://journalistforbundet.dk/STATUS19-udstillinger  
 
Freja Wedenborg:  
Selvforsvarsgruppen vedr. digital chikane, første møde forleden. En fortsættelse af DJ’s 
arrangement den 8. marts.  
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-starter-digital-selvforsvarsgruppe og 
https://journalisten.dk/ny-gruppe-vil-bekaempe-digital-chikane-og-vaere-vaern-mod-
troldene/   
 
 

3. Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Opfølgning på delegeretmøde 
 
Indstilling: HB drøfter opfølgning på delegeretmødet 2019. 
 
Sagsfremstilling: Bilag: 3.1.1.: Udkast til protokol for delegeretmødet. 
Bemærk: Protokollen er endnu ikke godkendt af dirigenterne. 
Bilag 3.1.2.: Udkast til liste over beslutninger og opfølgning. 
 
Debat: Lars Werge: HB og de kommende udvalg arbejder videre med opfølgningslisten. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. HB-mødeplan 
 
Indstilling: FU indstiller mødeplanen til HB’s godkendelse. 
 
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. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/efter-valget-skab-mere-abenhed
https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-djs-folkemodeprogram-2019
https://journalistforbundet.dk/STATUS19-udstillinger
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-starter-digital-selvforsvarsgruppe
https://journalisten.dk/ny-gruppe-vil-bekaempe-digital-chikane-og-vaere-vaern-mod-troldene/
https://journalisten.dk/ny-gruppe-vil-bekaempe-digital-chikane-og-vaere-vaern-mod-troldene/
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Beslutning: 
 
År HB-møder FU-møder 
 
2019 man 29. april 
  tir 14. maj 
 tir 28. maj 
  man 12. august kl. 13-16 
 tor-fre 29.-30. august 
  ons 11. september 
 tir 8. oktober 
  ons 6. november 
 søn-man 24.-25. november 
  tir 17. december 
 
2020 søn 26. januar 
  tir 25. februar 
 tir 17. marts 
  tir 28. april 
 man-tir 25.-26. maj 
  tir 16. juni 
 
  tir 11. august 
 tir 25. august 
  tir 15. september 
 ons 7. oktober 
  tir 10. november 
 man-tir 30. november -1. december 
  tor 17. december 
 
2021 man 18. januar 
  ons 3. februar 
 søn-man 21.-22. februar 
  tor 18. marts 
 tor-fre 25.-26. marts 
  søn 24. april 
 
Delegeretmøde: søn-man 25.-26. april 2021 
 
 

3.3. HB’s forretningsorden 
 
Indstilling: HB beslutter en opdatering af sin forretningsorden. 
 
Sagsfremstilling: Den hidtidige forretningsorden for HB er der et link til på denne side: 
https://journalistforbundet.dk/vedtaegter  
Bilag: 3.3.1. er et udkast til en opdatering af hovedbestyrelsens forretningsorden. 
Den væsentligste ændringer er markeret med gult: 
Bestemmelsen om Skype-forbindelsen til Merete Lindstrøm i Grønland var midlertidig og 
udløb med delegeretmødet i april. 
Derudover er de væsentligste ændringer, at der er flyttet om på paragraffer og stykker for at 
tilstræbe en bedre sammenhæng i forretningsordenen: 

• Bestemmelsen om HB’s dagsorden er flyttet fra § 1 stk. 11 til stk. 6 

• I de følgende stk. 7 og 8 er samlet de bestemmelser, der handler om, hvordan man 
får nye punkter på dagsordenen. 

• Herefter i stk. 9-12 er samlet de bestemmelser, som handler om, at hoved-
bestyrelsen kan beslutte at behandle sager under et lukket møde, eller beslutte at 
behandle sager skriftligt, og/eller beslutte referatforbud. 

• I § 2 er bestemmelsen om skype til Grønland som nævnt udgået. 

• I stedet for er der indsat nyt stk. 4 (, som tidligere stod i § 1). 

• I § 6 stk. 2 er det præciseret, at Lederne i DJ ikke er observatør i HB. 

• Den hidtidige § 6 stk. 6 om konstituering af FU er flyttet til § 7 for at samle 

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter


   

  4/9 

bestemmelserne om HB’s udvalg. 
Indstilles til godkendelse. 
 
Debat: HB gennemgik forretningsordenen. På baggrund af debatten er udkastet til 
forretningsordenen justeret (vedhæftet): 
§ 1 stk. 4 Tilføjet Ligestillingsmæssige. 
§ 1 stk. 6 pkt. 6: Tilføjet: herunder overblik over perioden frem mod næste møde 

og mødeevaluering. 
 
Mødeteknik-udvalg: HB besluttede at fastholde udvalg, der skal se på nye og alternative 
mødeformer. Og besluttet, at man inddrager overvejelser om skype-deltagelse i arbejdet. 
Udvalgets medlemmer: Lars Werge, Henrik Friis Vilmar, Anders Stoffer. 
Resultatet af udvalgets arbejde vil evt. betyde justeringer af forretningsordenen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4.  HB’s udvalg og øvrige repræsentationer 
 

3.4.1. Udvalgenes arbejde og struktur 
 
Indstilling: Det indstilles, at HB drøfter beskrivelsen af udvalgsarbejdet i DJ og på 
baggrund af de indstillede forslag beslutter en udvalgsstruktur for perioden 2019-2021. 
 

 Debat: HB drøftede udvalgsstrukturen. 
 
Arbejdsmiljø: Bekymring for, om emnet bliver spredt i flere udvalg.  
 
Hvad med kommende overenskomster, der hvor der ikke er overenskomster endnu: Det 
ligger i regi af OAU som en del af overenskomst- og aftale-strategien.  
 
Beslutning: HB skal have løbende opmærksomhed på, at udvalgsstrukturen fungerer. 
 
Kommissorier: Sekretariatet udformer udkast til kommissorier for hvert udvalg, som 
behandles på møder i udvalgene inden det kommende HB-møde i slutningen af august. 
 
Eksterne medlemmer: Kredse og grupper tilskrives og inviteres til at foreslå eksterne 
medlemmer. 
 
Udvalgene indstiller forslag til eksterne medlemmer til HB-mødet i august. 
 
HB-mødet godkender kommissorier og eksterne medlemmer. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4.2. Ydelses- og kontingent-arbejdsgruppe, kommissorium 
 
Indstilling: HB godkender kommissorium mv. for ydelses- og kontingent-arbejdsgruppe. 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødet vedtog et forslag, der pålægger DJ’s hovedbestyrelse at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge forbundets nuværende struktur for blandt 
andet kontingenter, kurser, administrationsaftaler, tabt arbejdsfortjeneste og muligheden for 
valgfrihed vedrørende O- og I-medlemskaber. 
Arbejdet i gruppen 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 gruppens arbejde 
kan forventes stillet.  
Arbejdet indgår i det videre arbejde med Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund. 
 
Debat: Det blev bemærket, at der skal være tale om en fuld kortlægning af kurser mv.  
Medarbejderforeningskontingenter bør tilføjes. 
Og arbejdsgruppen bør overveje tilkøbsmuligheder, eksempelvis revisor-service. 
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Beslutning: Følgende opdaterede kommissorium blev godkendt: 
Kommissorium: 
På baggrund af delegeretmødets vedtagelse nedsætter Hovedbestyrelsen en 
arbejdsgruppe, der skal undersøge forholdet mellem DJ’s ydelser og kontingent med 
henblik på at skabe et mere ensartet kontingent- og serviceniveau i DJ.  
Formålet med undersøgelsen er at nå frem til et gennemarbejdet beslutningsgrundlag til 
brug i den politiske proces omkring en eventuel tilpasning af DJ’s ydelser og kontingenter. 
 
Arbejdsgruppen skal kortlægge følgende: 

• Omfanget af kontingenter, dvs. forbundskontingent, samt kontingent til kredse, 
specialgrupper, specialforeninger og medarbejderforeninger 

• Omfanget af kurser, netværk, foredrag, gå-hjem-møder, undervisning både lokalt og 
centralt – også set i forhold til geografi 

• Administrationsaftaler mellem DJ, kredse, specialgrupper og specialforeninger 

• Omfanget af udbetaling centralt og lokalt af tabt arbejdsfortjeneste/fagligt frikøb 

• Muligheden for at skabe mere gennemsigtighed i forbundets struktur for 
medlemmerne 

• Fordele og ulemper ved valgfrihed af I- og O-medlemskab 
 
Arbejdsgruppen bedes på baggrund af sine kortlægninger udarbejde scenarier for eller 
anbefalinger til, hvordan en fremtidig struktur for ydelser og kontingenter kan se ud. 
Arbejdsgruppen bør desuden overveje, om der kan udbydes tilkøbsmuligheder, 
eksempelvis revisorservice. 
Arbejdsgruppen skal inddrage relevante aktører i arbejdet, herunder kredse, tillidsfolk, 
specialgrupper og specialforeninger i processen.  
Også medlemmernes ønsker og behov til forbundet ydelser og kontingent bør være en 
central del af arbejdet. 
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.  
Arbejdet indgår i det videre arbejde med Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund. 
 
 

3.4.3. Nyt navn-arbejdsgruppe, kommissorium 
 
Indstilling: HB godkender kommissorium mv. for arbejdsgruppe vedrørende nyt navn til  
Dansk Journalistforbund. 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødet vedtog et forslag, der 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. 
Det indstilles, at HB beslutter det kommissorium, der fremgår af bilaget og bemander en 
arbejdsgruppe til at forestå opgaven. 
 
Debat: -  
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3.4.4. Konstituering af HB’s udvalg og øvrige repræsentationer 
 
Indstilling: Lars Werge fremlagde udkast til besættelse af HB’s faste udvalg. 
Indstillede, at de øvrige udvalgsbesættelser og repræsentationer besluttes på det 
kommende HB-møde. 
 
Debat: HB gennemgik udspillet, og der blev tilføjet navne mv. 
 
Beslutning: 
Forretningsudvalg 
Lars Werge (formand) 
Tine Johansen 
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Thilde Høybye 
Anders Stoffer 
Karen Hedegaard 
Sekretær: Hans Jørgen Dybro  
 
Dirigenter, HB 
Per Schultz-Knudsen 
Freja Wedenborg 
 
Overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalget 
Frederik M. Juel (formand) 
Per Schultz Knudsen 
Johnny Frederiksen 
Henrik Friis Vilmar 
Maj Munk 
Sebastian Risbøl Jacobsen 
Lars Werge og Tine Johansen deler én plads 
Sekretær: Christian Dølpher 
 
Freelance- og selvstændigeudvalget 
Elisabeth Hamerik Schwarz (formand) 
Karen Hedegaard 
Anders Stoffer 
Palle Jensen  
Lars Werge  
Sekretær: Stine Daugaard 
 
Uddannelses- og kompetenceudvalg 
Tine Johansen (formand) 
Sebastian Risbøl Jacobsen 
Anders Stoffer 
Frederik M. Juel  
Sekretær: Anna Langhorn  
 
Etik og mediepolitisk udvalg 
Freja Wedenborg (formand) 
Johnny Frederiksen 
Thilde Høybye 
Elisabeth Hamerik Schwarz  
Palle Jensen 
Lars Werge  
Sekretær: Hans Jørgen Dybro  
 
Organiserings- og fastholdelsesudvalg 
Jakob Ponsgård (formand) 
Karen Hedegaard 
Thilde Høybye  
Maj Munk  
Tine Johansen  
Sekretær: Lone Højlund Pedersen 
 
Arbejdsgrupper: 
 
Arbejdsgruppen om kontingent og ydelser 
Lars Werge (formand) 
Anders Stoffer  
Sekretær: Elisabeth Geday  
 
Gruppen bemandes på HB-mødet i august 
 
Arbejdsgruppen om nyt navn til DJ 
Per Schultz-Knudsen (formand) 
Jakob Ponsgård  
Freja Wedenborg  
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Sekretær: Lone Højlund Pedersen  
 
Eventuel yderligere bemanding på HB-mødet i august 
 
Øvrige DJ-relaterede udvalg, bestyrelser mv. 
 
AJKS-bestyrelse, valgt på AJKS’ delegeretmøde 
Lars Werge 
Tine Johansen 
Karen Hedegaard 
Jakob Ponsgård 
Sebastian Risbøl Jacobsen 
 
Ophavsretsfondens bestyrelse, valgt på delegeretmødet 
Lars Werge (formand) 
Tine Johansen 
Thilde Høybye 
Karen Hedegaard 
Maj Munk 
 
Ophavsretsudvalget  
Lars Werge (formand) 
Peter Thornvig  
Karen Hedegaard 
Sekretær: Anders Sevel Johnsen  
 
Af praktiske og andre grunde har DJ’s ophavsretsudvalg været identisk med Ophavsrets-
fondens forretningsudvalg.  
Det vil derfor blive indstillet til Ophavsretsfondens bestyrelses konstituerende møde i juni at 
udpege et forretningsudvalg, der er identisk med det ovenstående ophavsretsudvalg. 
 
 

3.5. DJ’s vedtægter, opdaterede 
 
Indstilling: HB beslutter en opdatering af DJ’s vedtægter på baggrund af beslutninger på 
delegeretmødet. 
 
Sagsfremstilling: På baggrund af beslutninger på delegeretmødet er der lavet en 
opdatering af DJ’s vedtægter, se bilag 3.5.1. I bilaget er der tilføjet nogle kommentarer ude i 
marginen (Slå ”Vis kommentarer” til). Kommentarerne henviser til de beslutninger om 
vedtægtsændringer, som fremgår af udkastet til protokollen. 
De hidtidige vedtægter er der et link til på denne side: 
https://journalistforbundet.dk/vedtaegter  
 
Debat: Allan Boye Thulstrup opfordrede til at overveje, hvad der skal ske med medarbejder-
foreninger, der får færre end 5 medlemmer. 
 
Tilrettelæggelsen af Faglig Forum skal drøftes på det kommende HB-møde. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.6. Overenskomst: Alternativet (Referatforbud) 
 
Indstilling: Det indstilles at HB godkender indgåelsen af overenskomst for medarbejderne i 
Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg.  
  
Beslutning: Godkendt 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Europaparlaments- og Folketingsvalg 
 

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter
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Lars Werge orienterede om de aktiviteter, der er i gang i forhold til valgene. 
Europa-Parlamentet: Efter valget vil DJ kontakte og besøge de danske EP-medlemmer. 
 
Folketingsvalget: DJ har fokuseret på udvalgte emner: 
1. Offentlighedsloven. Det har været vanskeligt at holde partierne fast på deres holdning! 
2. Det nye arbejdsmarked, herunder Enhedslistens udspil om freelancere og selvstændige. 
og 3. Medieaftalen: DJ vil foreslå konkrete ændringer og forbedringer  
Alt i alt påvirke politikere til at få disse emner med i et kommende regeringsgrundlag. 
 
Freja Wedenborg: Etik og mediepolitisk Udvalg har allerede besluttet at lave en opsam-
lende debat efter folketingsvalget: Journalistiske og etiske udfordringer med at dække 
Rasmus Paludan og andre, som stikker langt uden for de almindelige normer for politikere. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Cavlingkomiteen, konstituering (Lukket punkt) 
 
I henhold til HB’s forretningsorden § 1 stk. 10 c. skal det hermed tages til efterretning og 
refereres, at HB ved en skriftlig behandling enstemmigt besluttede at behandle dette punkt 
som et lukket punkt. 
 
Beslutning: https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-cavlingkomite-er-pa-plads    
 
 

5.2. Økonomi, status (Referatforbund vedr. Sikringsfonden) 
 
Økonomichef Peter Reich gennemgik 1. kvartals-regnskabet og det økonomiske årshjul. 
 
Konklusion: Til efterretning. 
 
 

5.3. Praktiske og økonomiske ting, orientering til HB 
 
Peter Reich, Mai-Britt Hallgren og Tobias Høy gennemgik diverse procedurer for rejse-
godtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste mv. 
 
Debat: Det blev bekræftet i orienteringen, jævnfør § 17 i DJ’s vedtægter, at medlemmer, 
der kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste, er berettiget til at få dækket tabet. Freelancere 
skal på tro og love erklære, at de har mistet en indkomst. Er man studerende eller på orlov 
har man ikke et tab, og er derfor ikke berettiget jf. reglerne til at søge om tabt arbejds-
fortjeneste.  
 
Det blev påpeget af Thilde Høybye, at Ydelses- og kontingent-arbejdsgruppen skal frem-
lægge et forslag, der indeholder en mere fair fordeling af tabt arbejdsfortjeneste, således at 
studerende og medlemmer på orlov deltager på lige vilkår med andre medlemmer. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

6. Eventuelt 
Herunder overblik over perioden frem til næste HB-møde og evaluering af mødet  
 
Maria Becher Trier: Til inspiration: Lærerforeningen har indrettet en helt ny HB-mødesal. 
 
Karina Bjerregaard påpegede et medlem, der ikke havde fået den tilstrækkelige rådgivning. 
Hun henvises til at kontakte individuel rådgivning jf. DJ’s procedure for klage over sags-
behandling. 
 
Karina Bjerregaard spurgte til firmaet Wunderkind og outsourcing fra Berlingske. 
Christian Dølpher svarede og vil orientere nærmere om det på det kommende HB-møde. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-cavlingkomite-er-pa-plads
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Anders Stoffer spurgte til lønstatistik. 
Lars Werge svarede, at der endnu ikke var nyt. 
 
Peter Thornvig omtalte fyringer på hospitaler i Region Midtjylland. 
 
Evaluering af mødet: Tilfredshed med mødet, herunder med dirigentskabet.  
 

 
/DYB 


