
 

 

15. maj 2020 Referat GODKENDT, til hjemmeside 

Referat for  DJ / HB   

Mødetidspunkt 7. maj 2020 kl. 16.00 

Sted Online (Teams-link tilsendt) 
 

Deltagere, HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer,  
Elisabeth Hamerik Schwarz, Freja Wedenborg, Johnny 
Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Sus Falch. 
 

Afbud Jakob Ponsgård, Henrik Friis Vilmar, Frederik M. Juel,  
Palle Jensen, Thilde Høybye, Sebastian Risbøl Jacobsen. 
 

Dirigent Allan Boye Thulstrup, Karen Hedegaard  
 

Deltagere, 
sekretariatet 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, Marianne Molin,  
Claus Iwersen, Hans Jørgen Dybro (ref.) 
 

 
1. Godkendelser 

X 
1.1. Dagsorden 

 
 Kun HB-medlemmer og relevante medarbejdere fra sekretariatet deltager i mødet. 

HB-observatørerne har fået tilsendt bilag til punkt 3.1. med opfordring til at komme med 
eventuelle kommentarer senest torsdag den 7. maj kl. 15. 
 
Der er ikke fremkommet kommentarer fra HB-observatører. 
 
Godkendt. 

  
 

1.2. Referat fra det seneste møde 
 

 Der er frist for kommentarer til referatet for 4. maj-mødet på mandag den 11. maj. 
 
 

 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Store matchdag forleden, hvor praktikanter og praktikpladser skulle 
finde hinanden. Det forløb efter sigende udmærket. Men en række lokale og regionale 
medier har endnu engang ikke fået det ønskede antal praktikanter. Det rummer en fare 
for, at de vil overveje ikke længere at tilbyde praktikpladser. 
 
Genåbning: Lige nu kender vi ikke detaljerne for næste fase af genåbningen.  
Med forbehold for dette er det ikke planen, at medarbejdere vender tilbage til 
kontorerne på Gammel Strand og i Aarhus før mandag den 18. maj.  
Og der er lukket for møder med andre end medarbejdere frem til den 1. juni. 
Når vi kender mere til genåbningsplanerne, vil vi informere yderligere. 
 
Kommunikationschef Allan Visborg Andreasen havde første arbejdsdag i DJ for-
leden. Velkommen til ham. 

 
 

 

3. Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Producentforeningen, hjemsendelsesaftale REFERATFORBUD 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender vedlagte aftale med Producentforeningen 
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om en hjemsendelsesklausul for kontrakter indgået fra aftaletidspunktet frem til 31. 
december 2020. 
 
Beslutning: Et flertal af HB godkendte aftalen. 
For stemte: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Freja Wedenborg, Karen Hede-
gaard, Sus Falch. 
Imod stemte: Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Johnny Frederiksen,  
Maj Munk.  
 
Kommunikation: Der kommer en orientering om aftalen på DJ’s hjemmeside fredag. 

  
 

4. Eventuelt 
 

 Under dette punkt fortsattes drøftelsen af genåbningen fra punkt 2, herunder den 
bekymring man af sundhedsmæssige grunde kan have i HB for at skulle mødes flere 
mennesker igen. 
 
Karin Mette Thomsen supplerede med at orientere om den planlægning af genåbnin-
gen, der arbejdes med i ledergruppen i DJ og i samarbejde med tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter. 
 
HB drøftede desuden det kommende HB-møde og -seminar, der efter den foreløbige 
plan holdes den 25.-26. maj med HB-møde mandag den 25., hvor det indtil videre er 
planen, at HB mødes fysisk på en egnet lokalitet, mens HB-observatørerne kan del-
tage via online-forbindelse. HB-seminaret tirsdag den 26. er efter planen kun for HB. 
 
HB ønsker at få undersøgt, om det er muligt også for HB-medlemmer at deltage online 
i HB-mødet og -seminaret. 
 
Online-platform: Freja Wedenborg fremhævede, at Zoom er en mere velegnet 
platform end Teams, og at der ikke længere er de sikkerhedsmæssige problemer med 
Zoom, som flere kilder har påstået. Freja fremsender materiale om dette. 
 

 
 
/DYB 


