
 
19. juli 2019 Referat GODKENDT 

 

Referat for  Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2019 
 

 

 DJ, Gammel Strand, København K 
 

Deltagere 
 

Tine Johansen, Thilde Høybye, Henrik Friis Vilmar, Freja Wedenborg, 
Sebastian Risbøl Jacobsen, Frederik M. Juel, Maj Munk,  
Elisabeth Hamerik Schwarz, Karen Hedegaard, Anders Stoffer,  
Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Johnny Frederiksen, Sus Falch, 
direktør Elisabeth Geday  
 

Afbud, HB Jakob Ponsgård  

Dirigenter Per Schultz-Knudsen, Freja Wedenborg  

Referent Hans Jørgen Dybro  

Observatører Dorte Kildegaard (K2), Mie Sparre (K3), Kurt Simonsen (K4), Silja Smith 
(KF), Lisbeth Kiel (Blog), Peter Thornvig (Foto), Tina Mellergaard (Kom), 
Amalie Foss (FBO), Niels Peter Arskog (Jour), Kurt Westh (O), Bente 
Christensen (VIF), Maria Brus Pedersen (Journalisten) 
 

Afbud, 
observatører 
 

Allan Boye Thulstrup (K5), Torben Duch Holm (K6), Sara Rud (DMS), 
Anne Anthon Andersen (FLG), Erik Petri (DB), Lars Lindskov (PF) 
 
 

 
1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
Jf. HB’s forretningsorden § 1 stk. 13 b. kan et ekstraordinært HB-møde indkaldes så vidt 
muligt med 5 dages varsel. I dette tilfælde kunne det desværre kun ske med 4 dages varsel. 
Jf. § 1 stk. 13 c. skal man sikre, at alle har modtaget indkaldelsen. Det er sket i videst muligt 
omfang. 
 
FU og dirigenterne indstiller, at den del af punkt 3.3. Konstituering, der omhandler 
formanden og Sus Falch af formelle grunde flyttes op og behandles efter punkt 1. 
Resten af punktet behandles efter punkt 3.2. 
 
FU indstiller desuden, at punkt 3.4. Personalesag er lukket punkt, hvor kun HB deltager. 
Punktet lægges til sidst efter Eventuelt. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra seneste møde 
 
Godkendelse udskydes til det kommende ordinære møde. 
 
 

3.3. Konstituering 
 
Indstilling: I forlængelse af Lars Werge’s tilbagetræden som formand følger det af DJ’s 
vedtægter § 26 stk. 1, at næstformanden indtager formandsposten.  
Det indstilles, at HB bekræfter, at Tine Johansen overtager formandsposten. 
 
Endelig tager HB til efterretning, at 1. suppleant Sus Falch er indtrådt som HB-medlem,  
jf. vedtægterne § 25 stk. 10. 
 
Beslutning: Godkendt med applaus. 
 



   

  2/4 

 
2. Meddelelser 

 
Tine Johansen præsenterede direktør Elisabeth Geday, der ved denne lejlighed mødte den 
samlede hovedbestyrelse for første gang. Elisabeth har kun siddet på posten siden den 1. 
juni – men det føles allerede som meget længe! 
 
Karen Hedegaard omdelte pjece om guide til bedre online-debat. 
 
 

3. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

3.1. HB’s udtalelse dateret den 4. juli 2019 (til drøftelse) 
 
Tine Johansen redegjorde for forløbet omkring fratrædelsesaftalen med redaktøren, 
kritikken af den tilhørende pressemeddelelse, Lars Werge’s tilbagetræden, de efterfølgende 
lukkede HB-møder og HB’s udtalelse udsendt den 4. juli. 
 
Hovedbestyrelsesmedlemmer og observatører supplerede. 
 
Drøftelsen drejede sig blandt andet om, hvorvidt HB kunne have informeret yderligere på et 
tidligere tidspunkt.  
For HB handlede det centralt om, at man skulle og ville efterleve tavshedsforpligtelsen i 
forhold til den indgåede fratrædelsesaftale.  
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

3.2. Ekstraordinært delegeretmøde (til beslutning) 
 
Indstilling: HB drøfter og tager stilling til spørgsmålet om et ekstraordinært delegeretmøde. 
 
Sagsfremstilling: I forlængelse af den debat, der har været blandt medlemmerne om 
redaktørens fratrædelsesaftale og formandens tilbagetræden, har nogle medlemmer rejst 
krav om, at der indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde. 
I henhold til DJ’s vedtægter kan et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes – blandt andet 
– efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer. 
 
Der er taget initiativ til at samle den nødvendige tilslutning via en underskriftindsamling på 
nettet. I opfordringen til at tilslutte sig begæringen står der: 

”Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få hovedbestyrelsen til at 
aflægge beretning om bagrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet 
Journalisten har måtte fratræde. Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de 
mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af 
pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes 
varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har 
også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny 
person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’. ” 
 

I skrivende stund er der ikke vished for, om og i givet fald hvornår man opnår den 
nødvendige tilslutning. 
Hovedbestyrelsen drøfter og tager stilling til følgende forskellige muligheder: 
 
Mulighed 1. Hvis der på tidspunktet for HB-mødet på mandag den 8. juli er opnået 
tilslutning fra mindst 300 medlemmer til en begæring om et ekstraordinært 
delegeretmøde: 
Det indstilles, at HB beslutter at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. 
 
Det indstilles, at delegeretmødet holdes som et ét-dags-møde lørdag den 31. august 2019 i 
København.  
 
Det indstilles, at mødet har følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigenter 
2. Hovedbestyrelsens beretning og afstemning om denne. 
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3. Valg af formand, næstformand, hovedbestyrelse og suppleanter til hovedbestyrelsen 
4. Evt.  
 
Det indstilles, at eventuelle øvrige medlemmers overværelse af delegeretmødet (med 
taleret) sker på de samme vilkår som i forbindelse med det ordinære delegeretmøde i april 
2019. 
 
Mulighed 2. Hvis der på tidspunktet for HB-mødet på mandag den 8. juli IKKE er 
opnået tilslutning fra mindst 300 medlemmer til en begæring om et ekstraordinært 
delegeretmøde 
På den baggrund indstilles det, at HB  
 
enten 
A. alligevel beslutter at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde med den samme 
dagsorden mv. som punkt 1.,  
 
eller 
B. beslutter, at hvis der senest den 1. august er opnået en tilslutning fra mindst  
300 medlemmer til begæringen, så indkaldes der tidligt i august til et ekstraordinært  
HB-møde, der beslutter indkaldelsen af et ekstraordinært delegeretmøde. 
 
Anslåede omkostninger til et ekstraordinært delegeretmøde: 
Forudsætninger: 1 dag, 350 delegerede, 100 tilhørere, 30 overnatninger,  
København (= dyrere konferencested, færre transportomkostninger) 
I alt mellem 900.000 og 1.000.000 kroner. 
 
Debat: Dirigenten konstaterede, at underskriftindsamlingen endnu ikke havde opnået de 
mindst 300 underskrifter. På tidspunktet for mødet var der 212.  
På den baggrund skulle debatten fokusere på indstillingens mulighed 2:  
Enten A., at HB indkalder til ekstraordinært delegeretmøde, eller B., at man afventer, om 
underskriftindsamlingen senest den 1. august har opnået de mindst 300 underskrifter. 
 
Mange både i HB og blandt observatørerne var i tvivl om deres stillingtagen til dette 
spørgsmål. Der var udbredt enighed om og forståelse for, at HB ikke – heller ikke på et 
ekstraordinært delegeretmøde – kunne orientere mere om selve fratrædelsesaftalen, end 
man allerede havde gjort. 
 
Nogle talte for, at HB skulle indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, for dér at kunne 
gennemføre valg, og dermed få bekræftet sit mandat efter en uge med meget uro. 
Herunder talte nogle for, at man kunne lægge et ekstraordinært delegeretmøde i forbindelse 
med det nye Fagligt Forum, som skal ligge i foråret 2020. 
 
Andre talte imod dette med forskellige argumenter: Delegeretmødet så sent som i april 
måned valgte en hovedbestyrelse mv.  
Og DJ’s vedtægter beskriver klart, hvad man skal gøre, hvis en formand træder tilbage. 
Godt 200 medlemmer ønsker et delegeretmøde. Men mange af de resterende 18.000 
ønsker det formentlig ikke.  
Desuden er det dyrt. 
At vente til foråret 2020 vil både være for sent, og vil komme i vejen for de tanker, der er om 
et nyt Fagligt Forum, hvortil der netop ikke skal vælges delegerede. 
 
Der kom flere supplerende forslag frem: Kunne der vælges med urafstemning. Kunne man 
spørge de delegerede (det er de delegerede fra april 2019, der i givet fald skal indkaldes). 
 
Forslag om tilføjelse til forslag B.: ”Senest i morgen sender HB en meddelelse ud, der 
begrunder vores beslutning om ikke at indkalde til delegeretmøde nu, og tilbyder, at 
forbundsformanden og repræsentanter fra HB kommer rundt til de kredse, grupper og 
medarbejderforeninger, der måtte ønske det.” 
 
Afstemning: 
Forslag A: Forkastet med stemmerne 0-9-5 
For: 0 
Imod: Tine Johansen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Anders Stoffer, Johnny Frederiksen, 
Frederik M. Juel, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen. 
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Undlader: Thilde Høybye, Freja Wedenborg, Elisabeth Hamerik Schwarz, Maj Munk, 
Sebastian Risbøl Jacobsen. 
 
Ændringsforslag til forslag B, tilføjelse af ovenstående tekst: Godkendt med 13-0-1 
For: Tine Johansen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Anders Stoffer, Johnny Frederiksen, 
Frederik M. Juel, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen, Thilde Høybye, Freja 
Wedenborg, Elisabeth Hamerik Schwarz, Maj Munk 
Imod: 0 
Undlader: Sebastian Risbøl Jacobsen. 
 
Forslag B inklusive tilføjelse: Godkendt med 11-0-3 
For: Tine Johansen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Anders Stoffer, Johnny Frederiksen, 
Frederik M. Juel, Sus Falch, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen, Freja Wedenborg, 
Maj Munk. 
Imod: 0 
Undlader: Thilde Høybye, Elisabeth Hamerik Schwarz, Sebastian Risbøl Jacobsen. 
 
Konklusion: Mulighed 2 B med tilføjelse godkendt. 
 
 

3.3. Proces vedr. hovedbestyrelsens konstituering (til beslutning) 
 
HB behandlede den resterende del af punkt 3.3.: 
 
Indstilling: Det indstilles, at HB tager stilling til processen vedrørende konstituering af 
næstformand og øvrige poster i og omkring HB. 
 
Sagsfremstilling: På det seneste ordinære møde besluttede HB en række konstitueringer 
af udvalg mv. Der udestår fortsat en del af de eksterne repræsentationer. 
 
I henhold til vedtægterne skal HB derpå vælge en ny næstformand i sin midte. 
Det indstilles, at valget af ny næstformand afventer det førstkommende ordinære  
HB-møde den 29.-30. august. 
 
Det indstilles desuden, at den udestående konstituering af HB’s udvalg, eksterne 
repræsentationer mv. også afventer HB-mødet den 29.-30. august. 
 
Beslutning: HB besluttede at udskyde valg af næstformand samt den resterende 
konstituering til HB-mødet den 29.-30. august.  
HB ønskede, at dette punkt på dagsordenen skal streames.  
Godkendt.  
 
 

3.4. Personalesag (Lukket punkt) 
 
- 
 
 

4. Eventuelt 
 
Tine Johansen ønskede go’ sommer, og takkede for, at så mange havde afbrudt ferie og 
andre gøremål for at kunne deltage og komme med gode inputs. 
 

 
/DYB 


