
 
19. nov. 2019 Referat, GODKENDT  

Referat for  Hovedbestyrelsen 
DJ, København, søndag den 10. november 2019 kl. 14.00 
 

 

Deltagere Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar,  
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Per Schultz-Knudsen, 
Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye, Karin Mette 
Thomsen (konst. direktør) 

Afbud, HB Palle Jensen  

Dirigenter Per Schultz-Knudsen, Freja Wedenborg. 

Referent Hans Jørgen Dybro  

Observatører 

 

Dorte Kildegaard (K2), Allan Boye Thulstrup (K5), Torben Duch Holm (K6), 
Bodil Reimers (KFyn), Lisbeth Kiel (Blog), Mie Hovmark (DMS), Peter Thorn-
vig (Foto), Tina Mellergaard (Kom), Natascha Tøsse (FBO), Jette Marinus 
(Jour), Mathilde Hougaard Boesen (KaJO), Maria Becher Trier (O). 

 

 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 Vedr. punkt 3.1.: Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende behandlingen  
af HB’s beretning.  
Det indstilles desuden, at beretningen er klausuleret, til den er fremlagt mundtligt på 
delegeretmødet. 
 
Vedr. punkt 5.2.: Overenskomstforhandling. Det indskærpes, at materialet skal behandles 
fortroligt. Det indstilles, at sagen behandles med referatforbud. 
 
Maj Munk bad om at få en evaluering af næstformandsvalget på dagsordenen under 
eventuelt. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2.  Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Det er trange og travle tider i flere mediehuse. Der er fyringer i Jysk-
Fynske Medier og Radio 24Syv. DJ hjælper med forhandlinger og med outplacement mv. 
Og der er krav mod pressefotograferne om forværrede vilkår i Ritzau Scanpix. Også her 
gør DJ sit yderste for at hjælpe. 
 
Deltog i DJ’s arrangement for arbejdsmiljørepræsentanter, AMR-dagen, i Middelfart den 
4. november. Det var et godt arrangement og en go’ dag. 
 
DJ har ansat en ny arbejdsmiljøkonsulent, Tom Hansen. Tiltræder den 1. december. 
Kommer fra en stilling i Slagelse Kommune. 
 
Beskæftigelsesministeren: Var forleden sammen med 10 fagforeninger, erhvervs-
organisationer m.fl. på besøg hos beskæftigelsesministeren for at drøfte genetableringen 
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af barselsfond for selvstændige. Der følges op. 
 
Strejke i Island i fredags, for første gang i 42 år. 200 journalister og fotografer i en fire 
timers strejke på grund af lønuenighed. Støtteerklæring fra de nordiske søsterforbund. 
 
Chefredaktør Journalisten: Opslag, deadline den 18. november. 
 
Marianne Fajstrup har i en mail dateret den 11. oktober meddelt, at hun trækker sig fra 
posten som faglig revisor. Der er ikke givet yderligere begrundelse. 
Efterfølgende har DJ meddelt faglig revisorsuppleant Tonny Foghmar, at han indtræder i 
posten i stedet for. Det har han kvitteret for. 
 
Freja Wedenborg orienterede om, at Etik og Mediepolitisk Udvalg i oktober gennemførte 
det første af en række ekspert-aftener. Første gang var om overvågning, og det gik godt. 
Det næste om blogger-etik er programsat til den 7. januar (Senere flyttet til anden dato). 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. HB’s beretning til det ekstraordinære delegeretmøde den 24. november 2019 
Referatforbud. Beretningen er klausuleret, til den er fremlagt mundtligt på 
delegeretmødet. 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB drøfter og beslutter HB’s beretning til det ekstraordinære 
delegeretmøde på baggrund af vedhæftede udkast (se bilag 3.1.1.). 
 
Det indstilles, at behandlingen af beretningen sker med referatforbud. 
Og det indstilles, at beretningen er klausuleret, til den er fremført på delegeretmødet. 
 
Beslutning: Godkendt. HB gennemgik udkastet til beretningen afsnit for afsnit. 
På baggrund af bemærkningerne laves beretningen færdig. 
HB får den endelige udgave til orientering snarest muligt. 
Beretningen offentliggøres først, når den er holdt på delegeretmødet. 
 
 

3.2. Diverse emner vedr. ekstraordinært delegeretmøde 
 

 Indstilling: HB bliver orienteret om og tager stilling til nogle emner vedrørende det 
ekstraordinære delegeretmøde søndag den 24. november 2019: 

1. Mødets starttidspunkt 
2. Delegerede, antal tilmeldte mv. 
3. Klager 
4. Dagsorden 
5. Dirigenter 
6. Hovedbestyrelsens beretning 
7. Valg, stillerlister mv. 
8. Valgprocedure 

 
Sagsfremstilling: HB drøfter og tager stilling følgende punkter (se bilag 1 og 2 herunder 
fra side 4): 
 
1. Mødetid og -sted 
Det ekstraordinære delegeretmøde holdes som besluttet søndag den 24. november 2019 i 
DGI-byen i København. 
Det oprindeligt udmeldte starttidspunkt var kl. 11.30. 
Siden har DSB justeret i sine togplaner. 
Det indstilles derfor, at mødestart bliver kl. 11.45. 
 
2. Delegerede og tilhørere 
Ved deadline for tilmelding den 1. november var der tilmeldt 306 delegerede  
og 29 ikke-delegerede. 
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I foråret 2019 blev der valgt og meddelt 416 delegerede,  
og der blev tilmeldt ca. 350 delegerede til delegeretmødet i april 2019. 
 
3. Klager 
HB tager stilling til henvendelser vedr. valg af delegerede mv. (se bilag 2 fra side 6 
nederst i denne indstilling). 
Det indstilles, at HB afviser, at der kan foretages nyvalg. 
Og det indstilles, at der ikke åbnes mulighed for at stemme med fuldmagt. 
 
Nyvalg af delegerede og suppleanter: Enkelte medlemmer har beklaget sig over, at 
man ikke på nuværende tidspunkt kunne foretage nyvalg af delegerede og suppleanter. 
 
HB har modtaget henvendelse fra Peter Frandsen Siggaard, Vejle, sammen med 
sekretariatets indstilling til denne. Begge gengives nederst i denne indstilling: 
Vedtægterne siger klart, at man ikke på nuværende tidspunkt kan vælge nye delegerede 
eller suppleanter. 
 
Fuldmagter: To medlemmer har forespurgt om muligheden for at benytte fuldmagter. 
Fra sekretariatets side er indstillingen, at der ikke kan benyttes fuldmagter til DJ’s 
delegeretmøde. Det begrundes først og fremmest med de følgende tre ting: 
 
1. Når det ikke er beskrevet i vedtægterne, så er der som udgangspunkt ikke mulighed for 
at benytte fuldmagter. Hvis man ved udformningen af vedtægterne havde ønsket, at der 
skulle være mulighed for fuldmagter, så havde man skrevet det. 
 
2. Praksis i forbindelse med DJ’s delegeretmøder har været, at man – ifølge den 
tilstedeværende kollektive hukommelse – aldrig tidligere har benyttet sig af fuldmagter. 
 
3. Hvis der skulle være mulighed for at benytte fuldmagter, så skulle det retfærdigvis have 
været meddelt i forbindelse med indkaldelsen til delegeretmødet. 
Det vil ikke stille alle delegerede lige, hvis nogle medbringer fuldmagter for det tilfælde, at 
det skulle blive tilladt, mens andre ikke regner det for en mulighed at kunne benytte 
fuldmagter. 
 
4. Dagsorden 
Der er ingen ændringer til den vedtagne dagsorden: 
1. Valg af to dirigenter 
2. Nedsættelse af valgudvalg 
3. Hovedbestyrelsens beretning, debat og afstemning 
4. Valg  

a.  Formand  
b.  Næstformand 
c.  13 medlemmer af hovedbestyrelsen  
d.  6 suppleanter til hovedbestyrelsen 
e.  Evt. faglig revisor og faglig revisorsuppleant * 
f.  Evt. Ophavsretsfondsbestyrelse * 

 
*) Afhænger af, hvem der bliver valgt under a-d.  
 
5. Dirigenter 
Søren Wormslev og Didde Elnif har bekræftet, at accepterer at lade sig foreslå som 
dirigenter. Der er aftalt et forberedende møde med dem den 13. november. 
Der bliver desuden et møde med FU søndag morgen den 24. november lige inden 
delegeretmødet for at afklare eventuelle udestående spørgsmål.  
 
6. Beretning 
HB drøfter og tager stilling til HB’s beretning (HB-dagsordens punkt 3.1.). 
 
7. Valg 
Status på opstillede: https://journalistforbundet.dk/kandidater-til-hb-og-formandskabet-ved-
ekstraordinaert-delegeretmode  
 

https://journalistforbundet.dk/kandidater-til-hb-og-formandskabet-ved-ekstraordinaert-delegeretmode
https://journalistforbundet.dk/kandidater-til-hb-og-formandskabet-ved-ekstraordinaert-delegeretmode
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Af praktiske grunde anbefales det at få udfyldt sin stillerliste inden selve delegeretmødet, 
se https://journalistforbundet.dk/stilop2019-XDEL  
 
8. Fravigelser fra den sædvanlige procedure for valg  
Følgende procedure er tidligere besluttet af HB og følges på delegeretmødet: 
På det ekstraordinære delegeretmøde skal forslag til kandidater til valgene afleveres 
skriftligt til dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er 1 time 
til valghandlingen. 
 
Deadline kan tidligst være, når beretningen er behandlet og godkendt. 
 
De skriftlige forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og 
suppleanter til hovedbestyrelsen skal være underskrevet af 15-20 stillere. 
 
Valgudvalget undersøger forslag til kandidater til valgene. 
 
Herefter har hver kandidat til henholdsvis formand, næstformand og hovedbestyrelses-
medlemmer mulighed for en kort tale. 
Længden af denne tale besluttes af dirigenterne. 
Der trækkes lod om rækkefølgen af talerne. 
 
Alle personvalg sker med anvendelse af elektronisk stemmeenhed. 
 
Afhængigt af, hvem der bliver valgt til formand, næstformand, HB og suppleanter til HB, 
skal der herefter eventuelt gennemføres valg til faglig revisor, faglig revisorsuppleant 
og/eller Ophavsretsfondens bestyrelse. 
 
Debat: Freja Wedenborg havde pr. mail fremsat forslag om en dagsorden for det lukkede 
HB-møde umiddelbart efter delegeretmødet, som er nævnt i HB’s forretningsorden § 7. 
Forslag til dagsorden:  
1) en kort opsamling på det ekstraordinære delegeretmøde 
2) valg til FU 
3) runde på hvad der skal ske på næste møde. 
 
Behandles herunder som beslutningspunkt 9. 
 
Beslutninger: 
Punkt 1. Mødetid:  
Godkendt. 
 
3. Klager:  
Vedrørende muligheden for nyvalg: HB godkendte indstillingen om at afvise muligheden 
for nyvalg. I forbindelse med det kommende ordinære delegeretmøde kan der være behov 
for at understrege, at valgene af delegerede og suppleanter gælder for hele perioden. 
 
Vedrørende fuldmagter: HB godkendte indstillingen om, at der ikke åbnes mulighed for at 
stemme med fuldmagt. 
 
6. Beretning: 
Behandlet og besluttet under punkt 3.1. 
 
8. Valgprocedure: 
HB opfordrede dirigenterne til at overveje taletidsbegrænsning for alle og i forbindelse 
med kandidatpræsentation: 2 minutter. Godkendt. 
 
9. Dagsorden for lukket HB-møde efter delegeretmødet: 
1) Opsamling på det ekstraordinære delegeretmøde 
2) Konstituering af FU 
3) Næste HB-møde. 
 
HB opfordrede formandskabet til at komme med forslag til sammensætningen af FU. 
 

https://journalistforbundet.dk/stilop2019-XDEL


   

  5/5 

 
4.  Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 - 

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

 
5.1. Pressenævnet, indstilling af DJ’s medlemmer 

 
 Indstilling: Det indstilles, at HB beslutter at indstille Lene Sarup og Ulrik Holmstrup som 

medlemmer af Pressenævnet, og at indstille Lars Lindskov og Maria Becher Trier som 
stedfortrædere. 
 
Sagsfremstilling: DJ har i henhold til medieansvarsloven ret til at indstille to medlemmer 
af Pressenævnet samt to stedfortrædere for disse. Den indeværende periode udløber den 
31. december. 
I øjeblikket er Lene Sarup og Ulrik Holmstrup medlemmer, og Lars Lindskov og Janni 
Pedersen er stedfortrædere. 
Det indstilles, at Lene Sarup og Ulrik Holmstrup genindstilles som medlemmer af nævnet. 
Og det indstilles, at Lars Lindskov genindstilles som stedfortræder, og at Maria Becher 
Trier indstilles som stedfortræder i stedet for Janni Pedersen. 
Med denne samlede indstilling sikres der en kombination af på den ene side at bibeholde 
nogle medlemmer med en meget betydelig erfaring, som også har givet nogle væsentlige 
bidrag til de mediepolitiske debatter i DJ, og på den anden side at få nogle friske kræfter 
ind på en stedfortræderplads.  
Maria kan samtidig bidrage til, at fag- og organisationsmediernes synsvinkel er 
repræsenteret i nævnets halvårlige plenarforsamlinger. 
 
Etik og Mediepolitisk Udvalg har godkendt indstillingen på sit møde den 24. oktober. 
DJ’s forretningsudvalg behandler indstillingen på sit møde den 10. november. 
 
Læs mere om Pressenævnet her: https://www.pressenaevnet.dk/  
Og læs om kandidaterne her:  
Lene Sarup: https://www.pressenaevnet.dk/lene-sarup/  
Ulrik Holmstrup: https://www.pressenaevnet.dk/ulrik-holmstrup/  
Lars Lindskov: https://www.pressenaevnet.dk/lars-lindskov/  
Maria Becher Trier: Journalist på Folkeskolen, bachelor i statskundskab, Københavns 
Universitet. Danmarks Journalisthøjskole 2001. Politiken 1998-99, Dagbladet Roskilde 
Tidende 2001. Tv-produktioner, "Forældremødet" i samarbejde med DK4, 2009. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Radio4, overenskomstforhandling. Referatforbud. Fortroligt. 
 

 Referatforbud. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Evaluering af næstformandsvalg: Maj Munk fandt, at der var et behov for, at HB evalue-
rede processen mv. i forbindelse med næstformandsvalget. Det er vigtigt, at HB tager ved 
lære af forløbet. 
HB drøftede blandt andet det pågældende mødes tilrettelæggelse, livestreaming mv. 
 
 

 

/DYB 

https://www.pressenaevnet.dk/
https://www.pressenaevnet.dk/lene-sarup/
https://www.pressenaevnet.dk/ulrik-holmstrup/
https://www.pressenaevnet.dk/lars-lindskov/

