
2007 Referat  
Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2007 på Bramdrupdam Kro.  

Dirigent Per Andersen kunne konstatere, at formalia var overholdt, da kreds 3 sædvanen tro holdt 

generalforsamling på Bramdrupdam Kro 7. marts 2007.Der var klapsalver fra de omkring 30 fremmødte til 

formandens beretning, men ellers ingen kommentarer. 

Arbejdsmiljø: DJ formand Mogens Blicher Bjerregaard indskød bl.a., at forbundet sætter fokus på 

arbejdsmiljø. Der er oprettet en afdeling, som vil besøge arbejdspladserne for at tage temperaturen på 

arbejdsmiljøet.Undersøgelser forbundet har foretaget viser, at medlemmerne mener, at der bør være større 

bevågenhed på området, bl.a. føler en del sig generet af støj. Mogens Blicher Bjerregaard orienterede også 

om problemet omkring DJ og AC overenskomsterne, en del bliver tvunget til at blive ansat på AC 

overenskomst, skønt de føler et større slægtskab med DJ. 

Regnskabet godkendt: Under punktet om kredsens regnskab blev der spurgt til bestyrelsens udgifter – man 

fandt, at bestyrelsen var blevet dyrere i drift. Svaret lød, at bestyrelsen havde brugt usædvanligt få penge 

sidste regnskabs år. Dette år var mere i det normale leje, desuden havde bestyrelsen i 2006 bevilget sig selv 

en udflugt i form af efteruddannelse. Det udmøntede sig i, at nogle fra bestyrelsen deltog i fag–festivalen. 

Efterfølende blev kredsens regnskab vedtaget uden yderligere kommentarer. 

Forslag fra medlemmerne: Der var ikke indkommet forslag. 

To nye i bestyrelsen: Der var genvalg i to år til formand Sven Rørbæk Madsen, Karsten Himmelstrup samt 

Helge Andreasen, genvalg i ét år til Peter Olsen, mens Maya Munksgaard og Lars Paaske blev valgt ind i 

bestyrelsen for to år. Suppleanter blev: Jes Rasmussen og Signe Vestergaard. Der var også genvalg til 

revisorerne: Ole Sørensen Og Knud Fryland. 

Uændret kontingent: Kontingent til kredsen forblev uændret, 25 kroner pr. mdr. Derefter var der valg af 

delegerede, og der blev aftalt for-delegeretmøde onsdag 11. april kl. 18.00 på Bramdrupdam Kro. Der blev 

samtidig aftalt bestyrelsesmøde kl. 17.00, så den nye bestyrelse kan konstituere sig. 

Eventuelt: Under eventuelt fik Annelise Mølvig ordet. Hun fortalte om et arrangement om dybdeborende 

journalistik, 21. marts på Århus Stiftstidende kl. 19.00. Avisen ligger meget tæt på Århus Banegård. Emnet er 

dokumentarudsendelsen ”Strandvænget”. Vil du med så kontakt am@flensborg-avis.de. 

 

Fokus på ophavsret: Mogens Blicher Bjerregaard orienterede om forbundets store fokus på ophavsretten: 

”Arbejdsgiverne har gjort det før, nu prøver de igen. Men vi har allerede en række aftaler om arbejdsgivers 

brug af journalisters arbejde. Faktisk er 98 % af markedet allerede dækket af faste aftaler”, fastslog 

formanden. Han gav en række eksempler på, hvorfor forbundet tillægger ophavsretten så stor betydning. 

Han nævnte, at Søren Espersen bl.a. har lagt Muhammed tegningerne på sin hjemmeside uden aftale. 

Derversere en retsag om det. Han fortalte desuden om eksempler fra England, hvor journalisternes stof 

bliver klippet efter arbejdsgivers forgodtbefindende med tilhørende risiko for misbrug af kilder og udsagn. 

”Det handler om etik og troværdighed”, sagde en engageret DJ formand. 
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