
2008 Referat  
Referat fra generalforsamlingen på Bramdrupdam Kro, den 5. marts 2008.  

Kun 13 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, der traditionen tro blev holdt på Bramdrupdam 

Kro i Kolding. Men det var slut med traditionerne da, forsamlingen skulle vælge sin dirigent. For første gang i 

mange år kunne Per Andersen nemlig ikke påtage sig hvevet, som i stedet blev tildelt Helge Andreassen. 

Han kunne konstatere, at alle formalia i forbindelse med indkaldelsen var overholdt. 

Inden formanden afgav sin beretning, gav han udtryk for skuffelse over det magre fremmøde, det normale 

deltagerantal plejer at være dobbelt så stort. Han hæftede sig specielt ved, at kredsens tre største 

arbejdspladser ikke var repræsenterede. Han modtog klapsalver til beretningen, som der i øvrigt ikke var 

kommentarer til. 

Kredsens regnskab: Kasserer Karsten Himmelstrup kunne ikke være til stede, så i stedet fremlagde Lars 

Paaske regnskabet. Generelforsamlingen havde ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt. 

Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til formand Sven Rørbæk Madsen, Mie Sparre, Peter Olesen og 

Dorthe G. Rasmussen, som alle havde meldt sig til en tørn mere. Holger Madsen ønskede ikke genvalg, i 

stedet trådte suppleant Jes Rasmussen til. Suppleanter blev: René Dandanell og Signe Vestergaard. 

Revisorerne, Ole Sørensen og Knud Fryland, blev genvalgt. 

Uændret kontingent: Bestyrelsen foreslog, at der fortsat skal betales et kontingent på 25.00 kroner, og det 

nikkede forsamlingen ja til. 

Eventuelt: Annelise Mølvig benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på et arrangement, som 

Foreningen for Undersøgende Journalistik holder i samarbejde med DJH: Torsdag 3. april 17.00 til 19.00 i 

Frøberts Auditorium på DJH. Her kan du møde Michael Bech og Frederik Brun Madsen, begge 31 år, 

uddannet i 2004 fra hhv. Journalisthøjskolen og RUC. De har været med til at vinde prisen for årets 

nyhedshistorie på TV-Festivalen (afdækningen af svinetransporterne). Desuden er begge indstillet til dette 

års Kristian Dahls Mindelegat og til FUJs pris for Fremragende Undersøgende Journalistik. Læs mere 

http://fuj.skyfillers.com/index.php?id=32. 

Dårlige forhold for fleksjobbere: Thorbjørn Halvorsen bragte emnet om dårlige forhold for mennesker i 

fleksjob på banen. Han har ligefrem oplevet at måtte arbejde gratis. Mie Sparre bød ind med erfaringen fra 

hendes arbejdsplads, hvor man desværre har været nødt til at smide håndklædet i ringen, da tempoet på 

arbejdspladsen ikke giver plads til, at man kan ansætte kolleger på særlige vilkår. Fred Jacobsen, der deltog 

i generalforsamlingen på vegne af forbundet, gav udtryk for, at forbundet har fuld fokus på området. Man 

oplever desværre mere trange vilkår i samarbejdet med kommunerne på området, han brugte endog ordet 

kaos. Han opfordrede afslutningsvis Thorbjørn Halvorsen til at kontakte forbundet, hvis han havde brug for 

assistance i forbindelse med hans personlige sag. 

Kritik af næstformandens efteruddannelse: Sven Rørbæk Madsen havde i sin beretning omtalt 

kredsbestyrelsens udelte utilfredshed med, at næstformand Fred Jacobsen har fået Hovedbestyrelsen ja – 

og en bevillig på 150.000 kroner oven i - til at tage en MBA som efteruddannelse. Debatten var livlig, da 

næstformanden fastholdt, at han agter at begynde på studiet til sommer, såfremt holdet bliver oprettet, mens 

kredsbestyrelsen på den anden side holdt fast i sin kritik.  

Faglig Forum 2008: Fred Jacobsen løftede afslutningsvis sløret for de emner, som skal drøftes på Fagligt 

Forum 08, der finder sted onsdag 23. og 24. april på Axelborg i København. Temaerne er efteruddannelse, 

flermedialitet, organisering af mellemledere samt valgformen til hovedbestyrelsen. På Fagligt Forum uddeles 

i øvrigt også Carsten Nielsen legatet. 
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