2007 Beretning
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2006 ved
generalforsamlingen den 7. marts 2007 på Bramdrupdam Kro.
For halvanden uge siden døde medlem af bestyrelsen i Kreds 3, John Garp, 48 år gammel. Med Johns død
er et muntert og stærkt engageret menneske gået bort.
John har i de seneste år været et inspirerende og flittigt medlem af kredsbestyrelsen, hvor han ikke mindst
lagde store kræfter i de arrangementer, kredsen tilbyder sine medlemmer. Både som arrangør og deltager,
og i dette faglige arbejde vil han blive stærkt savnet.
Men endnu mere vil han blandt bestyrelseskolleger blive savnet som det varme og hyggelige menneske, han
var. John var altid oplagt til en god diskussion, og selv om han til tider kunne trække tingene skarpt op,
udtrykte han sig altid med et glimt i øjet.
Johns bortgang er et stort tab for kredsen og alle os, der fik glæden ved at arbejde sammen med ham, men
allerstørst er tabet naturligvis for hans nærmeste familie, som vi sender den største medfølelse. Ære være
John Garps minde.
Dette års generalforsamling i Kreds 3 holder vi på en særdeles dyster baggrund, men som i forbindelse med
alle dødsfald har de tilbageværende en forpligtigelse til at sørge for, at “systemet” kørere videre, for vi må jo
også pinedød erkende, at tilværelsen skal gå videre, også når vi lider smertelige tab.
Jeg må indrømme, at jeg ikke havde den helt store entusiasme, da jeg sad og skrev denne beretning – og
heller ikke i sidste weekend, da vi var på kredsbestyrelses-seminar – hvor jeg ankom direkte fra Johns
begravelse i Ribe Domkirke, så jeg håber at I vil bære over, hvis I synes ,at denne beretning forekommer
mangelfuld eller spartansk. Men I er naturligvis meget velkommen til at stille spørgsmål og forlange
uddybninger, når I om kort tid får ordet.
Det sidste års aktiviteter i Kreds 3 har på langt de fleste områder lignet de foregående år i kredsen. Vi er i
Kreds 3 ret berømte i hele forbundet for at arrangere studierejser for medlemmerne. For henved 10 år siden
lavede vi den første til Berlin, og det gav omgående genlyd over hele landet. Senere har en række andre
kredse taget ideen op.
Sidste år overgik vi næsten os selv, idet vi havde hele to rejser, som begge var meget vellykkede – både
fagligt og socialt.
I foråret var vi i Hamborg, hvor vi bl.a. havde et meget interessant og inspirerende besøg på NDR. En
imponerende medie-kolos, som også laver rigtig mange produktioner for moderselskabet ARD – bl.a.
nyhedsudsendelserne på den landsdækkende kanal, så vi “bønder” fra det syd- og sønderjyske fik os en
ordentlig én på opleveren med et besøg på en lokal tv-station med lige så mange ansatte som i hele
Danmarks Radio.
Men for sønderjyder er en tur til Hamborg selvfølgelig ikke en rigtig tur til udlandet, så derfor måtte vi – under
stærkt pres – også arrangere “en rigtig udlandstur”, og det blev så til Prag.
En vellykket tur, hvor vi ramte det helt perfekte sensommervejr i den tjekkiske hovedstad, og hvor vi bl.a.
havde en stor oplevelse på Radio Free Europa. Et besøg som John Garp i øvrigt havde arrangeret på
mesterlig vis. På samme tur havde vi en rigtig god aften i selskab med redaktøren af Prag Post, Jeffrey
White der fortalte rigtig mange oplevelser som redaktør af den engelsk-sprogede avis i metropolen Prag. Og
når vi nu er inde på rejserne, så står vi for øjeblikket i en helt ny og uvant situation.

I de foregående 10 år har der ikke været problemer med at få fyldt deltagerlisten op til rejserne, men lige
netop i dag har vi besluttet at udskyde eller måske helt aflyse dette års planlagte rejse til Frankrig på grund
af manglende tilslutning.
Rejsen er planlagt til den sidste weekend i april, men med kun en snes tilmeldte har vi netop besluttet at
udsætte den til eftersommeren, og hvis det ikke giver flere tilmeldinger, må vi måske se i øjnene, at
kredsturene til udlandet har haft sin tid og overlevet sig selv.
Men rejserne har naturligvis kun været en del af det faglige arbejde i kredsen siden sidste generalforsamling.
I samarbejde med medarbejderforeningen på Flensborg Avis havde vi i efteråret et meget interessant
arrangement , hvor en af billedredaktørerne på det legendariske billedbureau Magnum i New York,
danskeren Bjarke Myrthue, fortalte om sin indgang til bureauet – og ikke mindst de spændende projekter,
han har været hvirvlet ind i, siden han første gang satte sine ben i firmaet.
For en måneds tid siden havde vi et arrangement, hvor vi på Horsens Ny Teater havde sat direktøren, Frank
Panduro stævne, og det blev en stor oplevelse. På en ægte jysk og selvudslettende facon fik han i løbet af
de tre-fire timer, vi var sammen med ham, formidlet den karisma han er besiddelse af, og som uden tvivl er
en af hovedårsagerne til, at han har formået at hente navne som Bob Dylan, Elton John, Madonna og Rolling
Stones til Horsens.
En imponerende præstation, men personligt fik jeg også et klart billede af, hvorfor journalister over en bred
kam i Danmark har taget ham til sig. Den mand kan noget, som meget få kan, og samtidig forstår han at
sælge sine budskaber så beskedent – ikke selvudslettende – men med begge ben på jorden - som kun en
ægte jyde kan gøre det.
Horsens Ny Teater – og hele Horsens – kommer med garanti til at savne Frank Panduro, når han efter eget
ønske om nogle få uger fratræder sin stilling som teaterchef.
Jeg skal også nævne, at vi i det forløbne år inviterede medlemmerne til julefrokost. I den forbindelse indledte
vi som noget nyt et samarbejde med Aabenraa Journalistklub, og vi havde en rigtig hyggelig aften i
Aabenraa, hvor kontakter på tværs af arbejdspladserne blev både plejet og etableret.
Som alle formentlig er bekendt med fik vi i Kreds 3 for snart to år siden vores gamle mærkesag om kun at
holde delegeretmøde hvert andet år vedtaget, og dermed opstod Fagligt Forum, som sidste år i april blev
holdt for første gang.
Vi havde her i kredsen lige så mange delegerede med til denne nyskabelse, som vi traditionelt har til
delegeretmøderne, og med landbrugets højborg, Axelborg, som ramme blev det afviklet i hjertet af
København med stor succes.
En lang række faglige emner blev behandlet i studiegrupper eller workhops, som det hedder på nudansk, og
resultatet blev efter min vurdering rigtig udmærket.
I hvert fald fik hovedbestyrelsen nogle pejlemærker at styre efter fra de hundredevis af medlemmer, der
deltog, og så må vi som menige medlemmer så efterfølgende nu vurdere, om HB har opfattet de signaler,
der blev givet på Axelborg.
Indtil videre synes jeg personligt, at det ser nogenlunde ud, men det kan være, at I efterfølgende har noget
at kommentere på det område? Eller Mogens måske?
Jeg kan i denne beretning heller ikke lade være med at komme ind på ledigheden i branchen – og i vores
område specielt. Generelt har det sidste år jo været aldeles fremragende på beskæftigelsesområdet i vores
branche, men når man kigger tallene nærmere efter, så kan det konstateres, at i Kreds 3 går det både
fremragende og forrygende godt.

Hvis man studerer ledighedstallene, så kan det konstateres, at vi her i kredsen har reduceret ledigheden
med hele 40,7 pct. indenfor det sidste år, og vi er i dag nede på en ledighedsprocent på godt 3.
Vi er i dag 639 medlemmer i kredsen, og blandt dem er der 16 ledige. En historisk lav ledighed, som vi kan
glæde os over, og samtidig kan vi også glæde os over, at vi her i kredsen slet ikke “står først for”, hvis nogle
af de potentielle fyringsrunder bliver en realitet i den nærmeste fremtid.
Gratisaviserne, som i disse måneder kæmper en indædt kamp, der efter min bedste vurdering inden for det
næste halve år vil resultere i lukninger og afskedigelser, har stort set ingen ansatte i vores område, og det vil
betyde, at vi stort set ikke får nogen lig på bordet, når bladdøden rammer disse nyskabelser. Vi mister i
øvrigt heller ikke så meget i den forbindelse, når det sker.Personligt har jeg endnu ikke oplevet at hente én
eneste af gratisaviserne ud af min postkasse.
Jeg vil også fortælle lidt om det stigende samarbejde, vi har mellem de syv kredse i Dansk Journalistforbund.
Som jeg nævnte tidligere har vi netop i sidste weekend deltaget i et kredsbestyrelses-seminar, og det
resulterede i en række konkrete initiativer på vidt forskellige fronter, som vi i den nærmeste fremtid vil føre ud
i livet.Det gælder bl.a. et udbygget samarbejde om faglige arrangementer, som giver mulighed for at deltage
i nabo-kredsenes arrangementer.
Et forbedret samarbejde mellem kredsene og de praktikanter der til enhver tid arbejder i kredsen er ogå
under udarbejdelse. Praktikanterne er i parantes bemærket ikke medlemmer af kredsene, og derfor har de
ofte følt sig i et fagligt Ingenmandsland mens de er i praktik. Det vil vi i samarbejde med eleverne nu forsøge
at lave om på.
Kredsene har i fællesskab også planer om en fælles studietur til Slovenien til næste år, hvor landet for første
gang overtager formandsposten i EU, og Kreds 5 og 6 er i fuld gang med at arrangere en rigtig
familieweekend, som tilbydes alle DJ-medlemmer landet over. Det vil I høre nærmere om i løbet af kort tid.
Til slut vil jeg takke bestyrelsens medlemmer for et særdeles godt og positivt samarbejde. Vi har gennem
årene fået indarbejdet en arbejdsfacon, som jeg tror vi alle - hver især - finder passende i forhold til det,
medlemmerne kan forvente af en kredsbestyrelse, og med disse ord vil jeg overgive beretningen til
generalforsamlingens – forhåbentlig – velvillige behandling.

