
 
04.02.2020 Referat GODKENDT 

Referat for  Hovedbestyrelsen  

 søndag den 26. januar 2020 kl. 10.00 
DJ, Gammel Strand, København K 
 

Deltagere Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar,  
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen,  
Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye.  
 

Afbud Jakob Ponsgård  
 

Dirigenter 
 

Karen Hedegaard, Allan Boye Thulstrup. 

Referent 
 

Hans Jørgen Dybro  

Observatører 
 

Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel (Blog), Mie Hovmark (DMS), Peter Thornvig 
(Foto), Tina Mellergaard (Kom), Louise Andreasen (FTV), Jette Marinus 
(Jour), Rane Rosencrone (KaJO), Karina Bjerregaard (VIF), Jakob Albrecht 
(Journalisten). 
 

 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende punkterne 4.1, 5.4, 5.5 og 5.6, da 
punkterne omhandler overenskomstforhold, Sikringsfonden, og/eller øvrige oplysninger om 
DJ’s initiativer, som konkurrerende organisationer og andre ikke skal have kendskab til. 
 
Det indstilles, at punkterne 5.7 og 5.8 bliver behandlet som lukkede punkter  
jf. HB’s forretningsordens § 1 stk. 9, kun med deltagelse af HB-medlemmerne, da punkterne 
omhandler personale og på anden måde har en særlig karakter. 
 
Debat: Flere stillede spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at de pågældende punkter 
skulle behandles med referatforbud henholdsvis som lukkede punkter (undtaget punkt 5.8, 
som der var enighed om berettigelsen af). 
 
Tine Johansen uddybede baggrunden for referatforbuddene: Sikringsfonden er altid 
behandlet åbent i HB, men med referatforbud for at uvedkommende ikke skal få kendskab 
til dens størrelse. 
Punkterne om medlemsundersøgelsen og organiseringsindsatsen indeholder oplysninger, 
som konkurrerende organisationer ikke skal have kendskab til på nuværende tidspunkt. 
Og med hensyn til de lukkede punkter, kun for HB-medlemmerne: HB skal have lejlighed til 
at kunne drøfte eventuelle ændringer af DJ’s organisation og indretningen af sekretariatet, 
uden at andre – herunder medarbejderne – endnu skal kunne læse om dem. HB-kredsen 
og medarbejderne skal naturligvis inddrages, når vi kommer længere hen i processen. 
 
Ønske fra flere om fremover at få en uddybende begrundelse, når det indstilles, at punkter 
skal være lukkede eller med referatforbud. 
 
Godkendt. 
  
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Thilde Høybye: Side 4 nederst: Det omhandler ikke blot organiseringsindsatsen for 
studerende, elever m.fl. Det er den generelle organiseringsindsats. 
Og under punkt 6 om HB-suppleanter: Forslaget blev også fremført af Anders Stoffer. 
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(Det tilrettede referat lægges på hjemmesiden,  
se https://journalistforbundet.dk/hovedbestyrelsesreferater)  
 
Karen Hedegaard foreslog, at forslaget om HB-suppleanter indgår i HB’s seminar  
den 9. marts. 
 
Godkendt. 
 
 

2.  Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Der er en meget omfattende fyringsrunde i gang på Nordjyske.  
På tirsdag kommer meldingerne om, hvem der skal opsiges. DJ er naturligvis til stede og 
samarbejder med tillidsfolkene om at hjælpe, forhandlinger mm.  
 
DJ’s lønstatistik: (Lønstatistikken er klausuleret til DJ’s offentliggørelse i begyndelsen af 
februar måned 2020).  

 
OK-forhandlinger DMA, dagbladsforhandlinger godt i gang. Desuden overenskomsterne med Aller, Egmont, 

Fotografoverenskomsten med DI m.fl. sammen med det øvrige private område. 
 
Grønjakkesagen: Det er 25 år siden, at der faldt dom i sagen, 
se https://da.wikipedia.org/wiki/Jersild_mod_Danmark  
Det blev markeret med en frokost på Tines kontor for de involverede. 
 
Pressenævnet: Justitsministeren har efterkommet DJ’s indstillinger: 
Lene Sarup og Ulrik Holmstrup er medlemmer, Lars Lindskov og Maria Becher Trier er 
stedfortrædere for en 4-års periode til 31.12.2023, se https://www.pressenaevnet.dk/  

 
Ved Landsretten sat i Rønne blev en pressefotograf frikendt for alvorlige anklager om at 
lægge hindringer i vejen for redningsarbejde, men dømt for ikke at følge politiets opfordring, 
se https://journalistforbundet.dk/nyhed/pressefotograf-doemt-ikke-efterkomme-politiets-
opfordring.  
Besluttet at ansøge om 3. instans-behandling. 
 
Nyt fagligt forum: Der arbejdes med at planlægge det nye stævne for fagligt valgte med 
flere. Herunder med at finde et godt navn. Tine indbyder kredse, grupper med flere til at 
komme med input. 
 
Safety fonden: Apropos Nyt fagligt forum, så vil der blive mulighed for at indsamle til Safety 
fonden, lige som på det hidtidige Fagligt Forum. Med andre ord: Kredse og grupper må 
meget gerne have det med på generalforsamlinger mv.  
Dette meddeles til grupper og kredse. 
 
Forhandlinger om en ny medieaftale: Kulturministeren har meldt ud, at der kommer 
forhandlinger om en ny medieaftale i løbet af 2020, og hvad der er hendes prioriteringer.  
Der er ikke en nærmere tidsplan for forhandlingerne. DJ vil presse på for at få besparelser-
ne i DR rullet tilbage. Derudover enig med kulturministeren om at prioritere de lokale og 
regionale medier.  
 
Freja Wedenborg: Etik og Mediepolitisk Udvalgsmøde (EMU) om bloggeretiske retnings-
linjer. Bloggerne i DJ arbejder videre med at formulere dem. 
Den 3. marts holder EMU tema-aften om digital chikane. 
Den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, holder DJ med Freja Wedenborg som 
tovholder en digital selvforsvars-workshop. Det er helt overvejende kvinder, der er mål for 
den digitale chikane. 
 
Peter Thornvig: Tal-til-øjet-konferencen blev holdt lørdag med 230 deltagere og stor 
succes. Tak til huset og til de samarbejdende grupper og foreninger. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Journalistikkens dag i begyndelsen af januar med mange 
deltagere og stor succes. På den tilhørende generalforsamling blev Elisabeth Hamerik 

https://journalistforbundet.dk/hovedbestyrelsesreferater
https://da.wikipedia.org/wiki/Jersild_mod_Danmark
https://www.pressenaevnet.dk/
https://journalistforbundet.dk/nyhed/pressefotograf-doemt-ikke-efterkomme-politiets-opfordring
https://journalistforbundet.dk/nyhed/pressefotograf-doemt-ikke-efterkomme-politiets-opfordring
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Schwarz valgt som formand og Jette Marinus som næstformand for Journalisterne i DJ.  
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

 - 
 
 

4.  Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Radio Loud, til orientering, Referatforbud (ikke bilag) 
 

 Tine Johansen orienterede om situationen med Radio Loud, Sein mv. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetkontrol, år til dato, til efterretning 
 

 Indstilling: Til efterretning.  
 
Sagsfremstilling: Vedhæftet som bilag 5.1.1. ses årshjulet for DJ’s økonomi opdateret til 
2020. På HB-mødet den 26. januar vil der herudover ikke være yderligere behandling af  
DJ’s økonomi, da mødet ligger midt imellem, at man på det seneste møde besluttede 
budgettet for 2020, og at man på det kommende møde i marts skal behandle årsregnskabet 
for 2019. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.2. Medlemsklagenævnet: Ændring af procedure, beslutning 
 

 Indstilling: Det indstilles til beslutning, at medlemmernes adgang til at klage over DJ’s 
sagsbehandling mv. ændres: Medlemsklagenævnet nedlægges og erstattes af en 
medlemsombudsmand. Og i den forbindelse justeres proceduren for medlemsklager. 
  
Sagsfremstilling: I en årrække har DJ i samarbejde med Kommunikation og Sprog (KS) og 
Bibliotekarforbundet (BF) haft et fælles Medlemsombudsnævn, der har behandlet medlems-
klager som en ”ekstern” instans. 
Nævnet kunne komme med indstillinger, som HB herefter skulle tage stilling til, om man ville 
følge.  
Medlemsklagenævnet har behandlet meget få sager. De sager, der har været behandlet i 
nævnet, har alle været DJ-sager.  
KS har nu meddelt, at man trækker sig fra nævnet efter færdigbehandlingen af den sag, 
som pt. ligger til afgørelse i nævnet.   
Det er på den baggrund nødvendigt at finde en anden måde at behandle medlemsklager, 
da et klagenævn udelukkende med BF og DJ er for spinkelt.  
Samtidig har klageproceduren hidtil været tung, og har senest medført, at HB af flere 
omgange har måtte behandle den samme medlemsklagesag, altså både før og efter at 
medlemsklagenævnet er kommet med en indstilling. 
 
Proceduren for medlemsklager har hidtil været følgende: 
https://journalistforbundet.dk/klagevejledning   
 
Overvejelser om ny procedure: I overvejelserne om den fremtidige procedure for behand-
ling af medlemsklager har det været overvejet at inddrage en ny tredje organisation til 
afløsning for KS. Det ville imidlertid ikke løse det ovennævnte problem med en tung 
sagsgang. 
 
Det har desuden været overvejet at erstatte det eksterne samarbejde med andre 

https://journalistforbundet.dk/klagevejledning
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organisationer ved i stedet at nedsætte et internt medlemsklagenævn bestående af HB-
medlemmer, kreds- og specialgruppeformænd og/eller andre politikere. 
En sådan løsning ville imidlertid ikke indfri den forventning om en uvildig behandling af en 
klage, som et klagende medlem med rette kan have. 
 
På den baggrund indstilles følgende: Der udpeges en ekstern, uafhængig advokat eller 
jurist som medlemsombudsmand. Medlemsombudsmanden kan eventuelt være den samme 
advokat, som varetager whistleblower-ordningen for DJ’s medarbejdere. 
 
Et DJ-medlem kan som hidtil udelukkende klage over den konkrete sagsbehandling af 
vedkommendes egen sag, herunder de afledte følgevirkninger, sagsbehandlingstiden  
og i øvrigt de elementer, der sædvanligvis anses for at være omfattet af begrebet ’sags-
behandling’. 
 
Proceduren for en klage vil herefter være følgende: 
1. Konsulenten og den administrative ledelse: Et medlem skal i første omgang klage 

over en sagsbehandling til den konsulent, som har behandlet sagen.  
Klagen skal være fremsendt til DJ seneste 3 måneder efter, at sagen er afsluttet. 
 
Konsulenten skal sammen med DJ’s administrative ledelse vurdere sagen igen og 
snarest muligt meddele klager sin afgørelse, og herunder om der er grundlag for at 
træffe en ny afgørelse.  
 

2. Forretningsudvalget: Hvis klager ikke får fuldt medhold, eller hvis sagen ikke er løst til 
klagers tilfredshed, eller hvis klager ikke er tilfreds med konsulentens og den 
administrative ledelses svar på klagen, kan klager sende en klage videre til DJ’s 
hovedbestyrelse.  
 
Klagen skal indgives senest 3 måneder efter, at klager har modtaget den fornyede 
afgørelse fra konsulenten og DJ’s administrative ledelse.   
Denne klage og eventuelle opfølgende klager skal sendes med brev eller pr. e-mail til:  
Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K, 
dj@journalistforbundet.dk, att.: ”Medlemsklage”. 
 
Forretningsudvalget behandler klagen på vegne af hovedbestyrelsen. 
Forretningsudvalget kan indhente supplerende oplysninger om sagen fra klageren, 
konsulenten og den administrative ledelse. 
Forretningsudvalget meddeler sin afgørelse til klageren. 
 

3. Medlemsombudsmanden: Hvis klager ikke får fuldt medhold og sagen stadigvæk ikke 
er løst til klagers tilfredshed, kan klager sende sin klage videre til medlems-
ombudsmanden.  
Dette skal ske senest 1 måned efter, at sagen er behandlet af forretningsudvalget. 
 
Medlemsombudsmanden kan herefter anmode DJ’s administration om snarest muligt at 
fremsende en sagsfremstilling samt alle relevante bilag i sagen. Sagsfremstillingen må 
ikke indeholde en indstilling til afgørelse. 
Ombudsmanden kan desuden af egen drift indhente yderlige oplysninger herunder 
mundtlige tilkendegivelser direkte hos klageren eller i DJ for dermed at sikre, at sagen er 
tilstrækkeligt belyst.  
 
Medlemsombudsmanden kan på baggrund af den konkrete klage enten udtale kritik af 
DJ’s afgørelser eller sagsbehandling, eller udtale, at der ikke er grundlag for kritik. 
Ombudsmanden kan herudover udtale en anbefaling til DJ om en bestemt ageren i den 
konkrete sag eller mere generelt.  
Ombudsmanden kan derimod ikke pålægge DJ at skulle ændre en konkret afgørelse, at 
skulle ændre nogle sagsgange, eller på anden måde at skulle foretage en bestemt 
handling. 
 
Det tilstræbes, at ombudsmanden kommer med sin udtalelse indenfor 3 måneder efter 
klagens indbringelse.  
Udtalelsen skal være skriftlig og begrundet. 
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Udtalelsen meddeles i sin helhed til klageren og til forretningsudvalget. 
 

4. Hovedbestyrelsen: Forretningsudvalget behandler medlemsombudsmandens udtalelse 
på sit førstkommende ordinære møde. 
 
Forretningsudvalget orienterer hovedbestyrelsen om ombudsmandens udtalelse med en 
indstilling om at tage udtalelsen til efterretning eller at beslutte nogle bestemte initiativer 
i forlængelse af udtalelsen.  

 
Det estimeres, at der vil være 2-3 sager om året, og at den årlige udgift til denne ordning vil 
beløbe sig til ca. 150.-200.000 kr. 
 
Debat: Karen Hedegaard påpegede, at der for år tilbage havde været en sag fra ét af de 
andre forbund. 
 
Generel opbakning til forslaget. Men udgiften er høj. 
 
Hans Jørgen Dybro: Siden indstillingen blev skrevet, er der kommet oplysninger om 
eksterne jurister, som vil betyde, at det bliver betydeligt billigere. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.3. DJ’s samlede tilbud til medlemmerne, beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at tage notatet om DJ’s samlede tilbud til medlemmerne til 
efterretning. 
Det indstilles desuden til HB at beslutte, at det videre arbejde med DJ’s kontingenter, 
ydelser mv. placeres i FU.   
 
Sagsfremstilling: DJ har modtaget notatet om DJ’s samlede tilbud til medlemmerne 
(vedhæftet) fra tidligere formand Lars Werge. 
 
Notatet er udformet i forlængelse af beslutninger i HB og på delegeretmødet, hvor det 
blandt andet blev pålagt ”…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 

• Gennemsigtighed i forbundets struktur for medlemmerne og muligheden for 
valgfrihed af medlemmernes I- og O-medlemskab …”  

 
Det fremsendte notat kan være en del af grundlaget for et videre arbejde med blandt andet 
at genoverveje DJ’s kontingentstruktur og at vurdere, om DJ’s samlede udbud af kurser mv. 
kan koordineres bedre. 
 
I et videre perspektiv bør notatet indgå i det fortsatte arbejde under overskriften Fremtidens 
Forbund: Allerede på delegeretmødet i april 2019 blev flere Fremtidens Forbund-forslag 
vedtaget og sat i værk.  
 
Det skal grundigt overvejes, om ikke DJ’s politisk-organisatoriske opbygning i det hele taget 
trænger til nogle yderligere ændringer og opstramninger.  
 
DJ’s komplicerede opbygning rummer risikoen for, at der på nogle områder laves dobbelt 
eller tredobbelt arbejde, mens andre områder og opgaver har for lidt bevågenhed og for få 
ressourcer. 
Formålet med nogle ændringer skal være, at medlemmerne i højere grad kan opleve DJ 
som en relevant og effektivt og måske endda overskuelig organisation. 
 
Forslag til de næste skridt: På HB-mødet i august 2019 blev det besluttet, at man skulle 
vente med at tage stilling til nedsættelsen af Arbejdsgruppen om kontingent og ydelser til 
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notatet var afleveret. 
 
På den baggrund indstilles det til HB, at FU får ansvaret for det videre arbejde med notatet 
og med det kommissorium, som den ovennævnte beslutning på delegeretmødet indeholdt 
(se vedtagelsen i sin helhed på næste side). 
 
FU skal i samarbejde med DJ’s sekretariat fremskaffe de nødvendige data og øvrige input. 
I henhold til vedtagelsen på delegeretmødet fremlægges dette for HB lige inden sommeren 
2020. 
 
Debat: Drøftelse af i hvilket omfang det fremsendte notat kunne danne grundlag for det 
videre arbejde med at få overblik over ydelser, kontingent mv. 
Enighed om, at det kunne være en del af grundlaget, men at det skulle suppleres markant. 
 
Overvejelser, om det skal være FU, der skal stå for det videre arbejde, eller om der alligevel 
som oprindeligt planlagt skal nedsættes en kommission. 
 
Beslutning: Tilbage til FU, der bedes komme med en ny indstilling til HB på baggrund af de 
faldne bemærkninger. 
 
 

5.4 Sikringsfonden: Bredere anvendelsesområde, drøftelse, Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at drøfte mulighederne for en principiel ændring af praksis for 
anvendelsen af midlerne i DJ’s Sikringsfond. 
Det skal understreges, at der skal være den yderste fortrolighed om denne indstilling. 
 
Beslutning: Godkendt. Formandskabet kommer med forslag, der behandles i FU og 
indstilles til HB. 
 
 

5.5. Medlemsundersøgelse: Konkrete tiltag, til efterretning, Referatforbud 
 

 Indstilling: HB orienteres om, hvordan sekretariatet arbejder videre med resultater og 
indsatsområder fra medlemsundersøgelsen 2019 frem mod den mindre temperaturmåling,  
der gennemføres i juni 2020. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.6. Organiseringsindsats: Finansieringsmodeller, drøftelse, Referatforbud  
 

 Indstilling: FU indstiller, at HB drøfter processen omkring en øget organiseringsindsats i 
DJ, herunder de foreslåede finansieringsscenarier, med henblik på en eventuelt senere 
beslutning om indsatsen. 
 
Beslutning: Drøftet. HB afventer behandling af organiseringsstrategi i Udvalget for 
fastholdelse og Organisering, UFO. 
 
 

5.7. DJ’s organisation, Lukket punkt 
 

 - 
 
 

5.8. Chefredaktør, Journalisten: Ansættelse, Lukket punkt 
 

 - 
 
 

5.9. Oversigt over status på tidligere beslutninger, til efterretning 
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 Indstilling: Til efterretning. 
 

Sagsfremstilling: Liste over tidligere beslutninger samt en kort status på emnet. 
 
Debat: Sus Falch bad om, at emnet vedrørende tabt arbejdsfortjeneste mv. blev 
opprioriteret. Medlemmer, der yder en indsats, bør honoreres, og det skal der være klare 
retningslinjer for. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Kort drøftelse af fordelene og ulemperne ved at lægge HB-møder på søndage. 
HB’s mødeplan ligger her: https://journalistforbundet.dk/hovedbestyrelsen  
 

 

/DYB 

https://journalistforbundet.dk/hovedbestyrelsen

