
 
26. jan. 2020 Referat GODKENDT 

Referat for  Hovedbestyrelsen  

 mandag den 16. december 2019 kl. 12.00-16.00 
 

Deltagere Tine Johansen, Jakob Ponsgård (til kl. 14), Allan Boye Thulstrup, Anders 
Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Frederik M. Juel (fra kl. 14.00),  
Freja Wedenborg, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk,  
Palle Jensen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 
 

Afbud, HB Henrik Friis Vilmar 
 

Dirigenter Karen Hedegaard, Allan Boye Thulstrup. 
 

Referent Hans Jørgen Dybro  
 

Observatører Mie Sparre (K3), Helle Veel (K4), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith 
(KFyn), Dorte Bak (Blog), Mie Hovmark (DMS), Peter Thornvig (Foto), 
Jette Marinus (Jour), Mathilde Hougaard Boesen (KaJO), Karina 
Bjerregaard (VIF), Lars Lindskov (PF). 
 
 

 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 3.2. Radio Loud: Mundtlig orientering, ikke eftersendt bilag. 
5.4. Copyfighter: Punktet tages af dagsordenen, udsættes til senere møde. 
 
Vedr. lukkede punkter og punkter med referatforbud (se dagsorden): 
5.1. og 5.2. Økonomi: Referatforbud vedr. Sikringsfonden mv. 
5.3. Retningslinjer for påtale af ophavsretskrænkelser: Referatforbud for detaljeret omtale 
om, hvilke sager DJ fører og ikke fører.  
 
I forlængelse af det åbne HB-møde holder HB som annonceret et lukket møde jf. HB’s 
forretningsorden § 1 stk. 9: Personalesag: Ansættelse af chefredaktør. 
 
Godkendt 
 
 

1.2. Referat fra de to seneste HB-møder 
 

 Referater for HB-møderne den 10. november og den 24. november 2019.  
 
Godkendt. 
 
 

1.3. HB’s forretningsorden 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender forretningsordenen, der senest blev revideret 
og godkendt på HB-mødet den 28. maj 2019. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

2.  Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Wunderkind: Orienterede på opfordring fra Karina Bjerregaard om 
udviklingen på Wunderkind. Vanskelige tider med opsigelser. Fortsat fokus på hvem der 
arbejder på hvilken overenskomst. 
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Modtog før det ekstraordinære delegeretmøde et forslag fra et medlem om DJ’s medlems-
klagenævn. Forslaget er udmærket, men HB og dirigenterne afviste det til behandling på 
det ekstraordinære delegeretmøde, da dagsordenen var konkret.  
Forslaget henvises til det kommende ordinære delegeretmøde. 
 
Internationale forhold: Mogens Blicher Bjerregård er tilknyttet DJ i forhold til flere 
internationale opgaver. Han skal deltage i HB’s drøftelse af de internationale forhold.  
Men af praktiske grunde kan det formentlig først blive til marts 2020-mødet. 
 
Der kom en finanslov for 2020 forleden. Den indeholdt flere glædelige ting. Blandt andet 
en barselsfond for selvstændige og en afskaffelse af opholdskravet for ledige. 
 
DJ’s Safety-fond med indsamlede bidrag fra medlemmerne administreres i International 
Media Support, IMS. Man har hjulpet så mange, at det har været nødvendigt at overføre 
yderligere 275.000 kr. af de indsamlede midler til IMS. 
 
Jakob Ponsgård: Tine Johansen og Jakob Ponsgård var i november en dag i Bruxelles. 
Blandt andet til møde i den europæiske faglige samarbejdsorganisation, European Trade 
Union Confederation, ETUC, hvor emnet var mulighederne for at opbløde konkurrence-
lovgivningen til gavn for freelancere og selvstændige. 
 
Thilde Høybye: Europa-Parlamentet skal på et plenarmøde den 17. december vælge en 
ny europæisk ombudsmand. Der vil være kampvalg. Valget live-streames. 
 
Der vil desuden være en debat om den manglende håndhævelse af retsstatsprincipperne 
i Malta på baggrund af bilbombedrabet på journalisten Daphne Caruana Galizia i 2017. 
 
Mie Hovmark supplerede om finansloven: DMS er også tilfreds med finansloven på grund 
af forbedringerne på uddannelsesområdet. 
 
Peter Thornvig: Ikke helt tilfreds med finansloven: Der er sparekrav på fagskolerne 
(erhvervsuddannelserne). 
 
Karen Hedegaard: HB fik en henvendelse om støtte til HUM-rådet på Københavns 
Universitet, hvor der var en blokade som protest imod sparekrav. Status er, at der den 28. 
november blev lavet en aftale om genforhandling af målplanen for 2020 og en lovning om 
bedre inddragelse af de studerende i fremtiden. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Overenskomstforhandlinger med Danske Medier, kravudtagelse, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender de udarbejdede kravlister. 
 

 Beslutning: Godkendt med de faldne bemærkninger. 
 
 

3.2. Radio Loud, forestående overenskomstforhandlinger, referatforbud 
 

 Indstilling: Mundtlig orientering om overenskomstforhandlinger med Radio Loud. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3.3. Konstituering 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender nogle ændringer af konstitueringen. 
 
Sagsfremstilling: I bilag 3.3.1. er ændringerne fremhævet med rødt.  
Kommentarer til enkelte af ændringerne: 
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Nyt navn-arbejdsgruppen, (bilaget side 3): Der er en vis logik i at behandle spørgsmålet 
om et nyt navn i forlængelse af de øvrige udviklings- og forandringstemaer, som Organise-
rings- og Fastholdelsesudvalget beskæftiger sig med.  
Derfor indstilles det, at emnet henlægges til dette udvalg. 
 
Kulturministeriets redaktionspanel og Medienævnet (bilaget side 7): Begge steder skulle 
have været besat af tidligere direktør Elisabeth Geday.  
 
Debat: Nyt navn-arbejdsgruppen: Freja Wedenborg: Ærgerligt at det foreslås lagt ind i et 
andet udvalg. 
 
Flere tilsluttede sig dette. 
 
Beslutning: Nyt navn-arbejdsgruppen bliver en selvstændig ad hoc-arbejdsgruppe under 
UFO med de oprindelige medlemmer: Per Schultz-Knudsen, Jakob Ponsgård og Freja 
Wedenborg. 
 
Godkendt 
 
 

4.  Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Ekstraordinært delegeretmøde, evaluering 
 

 Indstilling: HB drøfter gennemførelsen mv. af det ekstraordinære delegeretmøde. 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødets dirigenter har pr. mail godkendt mødets protokol, 
som er vedlagt til orientering. 
 

 Debat: Tine Johansen: HB evaluerede forløbet på sit konstituerende møde umiddelbart 
efter delegeretmødet. Bred enighed i HB om, at det var et godt delegeretmøde styret godt 
igennem af dirigenterne. 
 
Mie Sparre: Det var et godt delegeretmøde, som fik adresseret problemerne, så vi nu kan 
kigge fremad.  
 
Flere tilsluttede sig dette.  
 
Mie Hovmark: Lixens manglende deltagelse var ikke godt. Vi skal finde ud af, hvordan vi 
kommer videre med dette. 
 
Freja Wedenborg om Lixen: Der er ikke helt klare rammer for, hvad vi gør for de studeren-
des medier.  
 
Tine Johansen: Der er ikke nogen, der er blevet udelukket. Men ja, vi skal drøfte spørgs-
målet om de studerendes medier inden det næste delegeretmøde. Journalistens redaktion 
er med som medarbejdere i DJ. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetkontrol 3. kvartal 2019,  
referatforbud vedr. Sikringsfonden og vedr. fratrædelsesaftaler 
 

 Indstilling: Budgetkontrol 3. kvartal 2019 til orientering og godkendelse. 
 
Sagsfremstilling: Budgetkontrollen er udarbejdet på basis af bogføringer for de først 3. 
kvartaler af 2019 samt de ekstraordinære udgifter der forventes, at være ifm. diverse 
fratrædelser samt afholdelse af ekstraordinære Delegeretmødet. 
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Kontingent- og annonceindtægter er på niveau med budget mens indtægterne fra 
administrationsaftalerne ligger under budget. Dette skyldes, at Medlemsafdelingen fra 1. 
juni er flyttet fra DJ til A-kassen. Dette modsvares dog af tilsvarende lavere lønudgifter til 
Medlemsafdelingen. Samlet set ligger indtægterne lidt under budget. 
 
Udgifterne har i perioden været påvirkes af flere fratrædelser (chefredaktør, formand og 
direktør). Disse ekstraudgifter er indregnet i budgetkontrollen selvom nogle af udgifterne 
først vil blive afholdt i 4. kvartal. Ligeledes er det ekstraordinære Delegeretmøde ind-
regnet. Hensigten er at give det mest realistiske billede af den økonomiske situation.  
 
Samlet set giver driften af forbundet år-til-dato et underskud på 5,5 mio.kr. Kapitalafkastet 
er en del større end budgettet og var ved afslutningen af 3. kvartal 5,2 mio.kr. Resultat 
efter kapitalafkast ender derfor med et underskud på 0,4 mio.kr. 
 
Der er yderligere udarbejdet et årsskøn i den sidste kolonne. Årsskønnet består af de 
realiserede udgifter for de første 3. kvartaler lagt sammen med en prognose for 4. kvartal. 
For hele året forventes der et driftsunderskud på 6,2 mio.kr. og resultat efter kapitalafkast 
forventes at give et underskud på 1 mio.kr.   
 
Der er yderligere vedlagt bilag 5.1.2, som indeholder aktivitetsregnskabet, der er opdateret 
med de ønskede ændringer ift. den seneste version.   
 
Debat: Peter Reich gennemgik hovedpunkterne i budgetkontrollen. 
 
Thilde Høybye: Ønsker en oversigt over udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til HB-
medlemmer. 
Mht. studentermedlemmer: Det er en meget bekymrende udvikling. 
 
Anders Stoffer: Tak for at lave årsskønnet. 
 
Beslutning: Godkendt inklusive en opfordring til FU om at forberede en indstilling 
vedrørende at finde midler til organiseringsindsats i det kommende budget. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2020, til beslutning, referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budget 2020 til orientering og godkendelse af HB. 
 
Sagsfremstilling: På HB mødet den 8. oktober 2019 blev sparekataloget gennemgået. 
Der blev udvalgt besparelser for i alt 1,2 mio. kr. pr. år. Besparelserne og diverse 
reguleringer er indarbejdet i budgettet. Besparelserne er markeret med blå baggrund. 
 
Nedenfor ses resultat før besparelser, besparelser jf. sparekatalog, diverse reguleringer 
som er foretaget efter den 1. version af budgettet samt resultat i det opdaterede budget.    
 

Budget (mio. kr.) 2020 2021 2022

Resultat (HB: 8/10-19) -0,5 -2,8 -3,0

Besparelser jf. sparekatalog * 1,7 0,7 1,7

Diverse reguleringer -0,3 0,0 0,3

Resultat 0,9 -2,0 -1,1  
 
* For at sammenligne besparelserne i budgettet med sparekataloget, skal man være 
opmærksom på at besparelsen ifm. Fagligt forum ligger i lige år mens besparelsen i 
sparekataloget er fordelt over to år.  
 
Samlet set giver budget 2020 et forventet overskud på 0,9 mio.kr. mens 2021 og 2022 
fortsat giver underskud. Disse er dog mindre end ved den første version af budgettet. 
 
Debat: Finansiering af en organiseringsindsats (over for studerende, elever m.fl.)? 
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Allan Boye Thulstrup: Forslag: FU kommer med et finansieringsforslag til det næste HB-
møde om, hvordan finder man pengene til en organiseringsindsats, herunder om dele af 
finansieringen kan hentes i Sikringsfonden. 
 
Beslutning: Budgettet godkendt. 
Og Allan Boye Thulstrup’s forslag godkendt: FU kommer med et forslag til det næste HB-
møde til finansiering af en organiseringsindsats, herunder om dele af finansieringen kan 
hentes i Sikringsfonden 
 
 

5.3. Ophavsret: Nye retningslinjer for påtale af ophavsretskrænkelser referatforbud 
vedr. afgrænsningen af, hvilke sager, der føres. 
 

 Indstilling: Ophavsretsudvalget indstiller til HB at vedtage nye retningslinjer for DJ's 
behandling af sager om krænkelser af ophavsrettigheder. 
 
Sagsfremstilling: (Referatforbud) 
 
Debat: Lars Lindskov: Er bekymret for formuleringen af afvejningen imellem ophavsret og 
ytringsfrihed. Har dog ikke forslag til en bedre. 
 
Dorte Bak, Bloggerne: Hvordan skelner man imellem væsentlige og uvæsentlige sager: 
Når bloggeres ophavsret bliver krænket, er det uanset sagens størrelse stort set altid med 
et kommercielt sigte. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.4. Ophavsretsfonden: Copyfighter mv., referatforbud 
 

 Se under punkt 1.1.: Trukket fra dagsordenen. 
 
 

5.5. Oversigt over status på tidligere beslutninger, til efterretning 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: På opfordring genindføres listen over tidligere beslutninger på 
delegeretmødet, i hovedbestyrelsen mv. samt en kort status på emnet. 
 
Debat: Tine Johansen tilføjede de seneste beslutninger: En drøftelse af organiserings-
indsatsen og af principperne for Sikringsfonden. De behandles i første omgang i FU. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Thilde Høybye og Anders Stoffer: Det bør overvejes, at HB’s suppleanter får HB-
materialet tilsendt og bliver inviteret til HB-møder som observatører. 
Opfordring til at undersøge muligheden og eventuelt komme med et forslag til en ændring 
af forretningsordenen. 
 
Ændring af forretningsordenen tages op på et kommende HB-møde. 
 
Freja Wedenborg: Etik og Mediepolitisk Udvalg holder tema-aften om bloggeretiske 
retningslinjer i forbindelse med sit udvalgsmøde den 14. januar. Det er klokken 17-19. 
 
 

 

   /DYB 


