
2009 Beretning  
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2008 ved 
generalforsamlingen den 3. marts 2009 på Bramdrupdam Kro.  

Hvis man skal foretage en samlet vurdering af det sidste år i Kreds 3, er vi i bestyrelsen ikke bange for at 

karakterisere det som et godt og vellykket år. 

Vi har haft et temmelig højt aktivitetsniveau med en høj grad af faglighed, men der har selvfølgelig også 

været plads til socialt samvær, og så har vi oven i købet formået at bruge lidt af formuen. 

 

I april havde vi et arrangement sammen med Kommunikation og Sprog. Kommunikationsfolkene indbød til at 

kigge ind bag den imponerende glasfacade hos Energinet i Erirtsø ved Fredericia. Her arbejder en håndfuld 

sprogfolk, journalister og kommunikationsarbejdere sammen i den statslige virksomheds 

Informationsafdeling. Besøget gav både et indblik i informationsfolkenes arbejdsdag og et kig ind på en 

meget moderne virksomhed, hvor alle arbejder i åbne kontorer, og hvor der lægges stor vægt på trivsel og 

sundhed. Vi så eksempelvis både Energinets motions-og fitness-kælder og den italiensk inspirede kantine 

og kaffebar. Virksomheden har omkring 475 medarbejdere. 

 

Årets studietur blev en stor succes. 29 kredsmedlemmer var med, da vi i slutningen af april tog til Bruxelles 

for at blive klogere på EU. Det faglige program var strammere end ellers. Foruden møder med blandt andet 

en DR-korrespondent, et kabinetsmedlem og en lobbist, blev vi nemlig også inviteret indenfor i den 

hemmelige mødesal, hvor EUs kommissærerne holder deres møder.  

Og så blev der selvfølgelig også tid til både sigthseeing i Bruxelles, besøg i Waterloo og selvfølgelig det 

sociale samvær, som der også skal være plads til på kredsens studieture. 

 

Bølgerne gik højt, da formanden for Feriefondens formand ikke ville lytte til de jyske medlemmers ønske om 

en ferielejlighed i København. Sådan en var der nemlig ikke brug for, lød begrundelsen. Det var formentligt 

en udmelding han senere fortrød, for mere end 200 DJ-medlemmer krævede en ekstraordinær 

generalforsamling. Jyder og fynboer blev i busser kørt til mødet i København en onsdag sidst i august. 

Ferieforeningen fik ny formand – en stor del af bestyrelsen blev skiftet ud. Og så var der – efter endt arbejde 

stegt flæsk og persillesovs på Bakken bagefter. 

 

Vi havde i oktober 2008 et arrangement med DR-journalist Jacob Adrian Mikkelsen der, sammen med en 

kollega, fortalte om to markante historier, han har lavet. Den ene handlede om afsløringen af, at CIA 

sandsynligvis har brugt dansk luftrum til transport af terror-relaterede fanger, og muligvis også har haft en 

mellemlanding på Grønland. 

 

Den anden historie som Jacob fortalte om, var da han med skujlt kamera under Saddam Husseins styre, 

krydsede grænsen mellem Syrien og Irak, for at følge en irakisk kvinde, bosat i Danmark, der tog tilbage til 

sit hjemland for at besøge sin familie. En vellykket aften med et par interessante historier at tage med hjem."  

 

Den 4. november indbød vi atter til et fagligt arrangement – ligesom det foregående møde - i Nicolai Biograf 

og Café. 

Aftenen var lagt i hænderne på musikeren Ivan Pedersen. Dog ikke i hans egenskab af hitmager og Laban-

sanger. Nej det var ophavsret, der var på programmet. Ivan Pedersen er nemlig formand for sangskriverne i 

DPA, og han er rådsformand i ophavsretsorganisationen KODA. Vi havde på forhånd lovet et arrangement 

om ophavsret holdt i et sprog, hvor alle kunne være med, og det holdt han til fulde. 

Han var langt fra de støvede paragraffer, da han fortalte, hvordan han havde forsøgt at kæmpe for 

ophavsretten for sine egne sange overfor amerikanske radiokanal-direktører med både cowboyhat og høj 

cigarføring. Det var en meget underholdende aften, og trods alle de trusler nettet og den øvrige teknologiske 

udvikling kan udgøre for ophavsretten, så var Ivan Pedersen faktisk positiv. 



At børn og unge i dag lytter til musik i en elendig kvalitet på deres mobiltelefon kan takket være ophavsrets-

aftaler med eksempelvis TDC være med til at sikre sangskrivere, sangere og komponister en indtægt for 

deres værker i fremtiden. 

Spørgsmålet for os journalister er så, om nyheder, programmer og andre journalistiske produkter også på 

den måde kan aftaledækkes på alle fremtidens medieplatforme. I det daglige er det især radio,tv og 

printjournalister, der tumler med videresalgsaftaler, og her er forbundet heldigvis rigtig godt klædt på til at 

rådgive og føre sager. 

 

Den traditionelle julefrokost var henlagt til Åbenrå, og igen i år inviterede vi i samarbejde med 

journalistklubberne i Kolding og Aabenraa. Go’ gedigen sønderjysk mad blev fortæret i en hyggelig 

atmosfære. 

 

Sidst i januar havde vi endnu et velbesøgt møde, da vi havde inviteret chefredaktør Mikael Kamper fra 

JydskeVestkysten og redaktionschef Morten Guldberg fra Vejle Amts Folkeblad. 

Hvordan overlever de lokale dagblade den konstante oplagsnedgang og finansielle krise? Og hvilke 

journalistiske kompetencer vil dagbladene efterspørge i fremtiden, spurgte vi de to bladfolk. 

Det gav de et par seriøse bud på, og trods nedskæringer på begge blade, var de egentlig rimelig 

optimistiske. 

Aftenen gav en god debat – ikke mindst takket være ordstyreren, redaktøren på fagbladet Journalisten, 

Jakob Elkær, men også fordi både Mikael Kamper og Morten Guldberg ind imellem var rimelig provokernde. 

 

Mentorordning 

I Kreds 3 meldte vi os sidste år til at være med i den såkaldte mentor-ordning. Det har været en ordning, 

hvor vores tilløb har været langt.men er der kommet lidt gang i det. 

Vi har i månedsvis reklameret med ordningen – både med mails til de enkelte medlemmer og på vores 

hjemmeside, som i parantes bemærket kører rigtig godt nu og har rigtig mange besøgende hver dag. 

De første måneder var der ikke nogen respons på tilbudet – bortset fra et medlem fra Kreds 4, hvor de har 

valgt ikke at gå med i ordningen. 

 

Men nu er den første Mentor sat sammen med den første Mentee. Og det er vores håb, at de begge for en 

hel masse ud af ordningen. Det vil i hvert fald glæde bestyrelsen, men forhåbentlig også de to implicerede. 

Men der er plads til flere, så hvis man har lyst til at være henholdsvis Mentor eller Mentee, så er det bare at 

gå ind på hjemmesiden og melde sig til. 

 

Fagfestival 

Da jeg sad og forberedte denne beretning, kiggede jeg nogle af bestyrelsens tidligere beretninger igennem, 

og da kunne jeg konstatere, at vi stort set hvert eneste år har rejst et eller måske flere kritikpunkter af 

forbundet og/eller dets ledelse. 

I år vil vi gøre en undtagelse. 

Der skal nemlig lyde en stor tak til forbundet for arrangementet og afviklingen af Fagfestivalen i november 

måned i Odense Kongrescenter. 

 

Det var utvivlsomt den hidtil bedste fagfestival – med rigtig mange gode valgmuligheder for deltagerne, og 

den enorme tilstrømning af medlemmer er helt imponerende. Afviklingen fungerede stort set perfekt, så det 

var en meget positiv oplevelse at være en del af. 

Også her fra kredsen var vi godt repræsenteret, og det er bl.a. derfor, at det i år lykkedes os at bruge lidt af 

formuen, som jeg tidligere har nævnt. 



Vi besluttede nemlig at give et pænt økonomisk tilskud til de medlemmer, der ikke af anden vej fik de to dage 

i Odense betalt, og det var der en del, der benyttede sig af. Men det er penge, der er givet godt ud, så vi 

håber, at endnu flere vil benytte sig af tilbudet om halvandet år, når der næste gang er fagfestival. 

 

Til slut vil jeg lige lave lidt reklame for vores næste arrangement. Tirsdag den 24. marts får vi besøg af 

tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, der vil bruge sin ytringsfrihed til at fortælle om “Frygt og fornuft i 

terrorens tidsalder”. Det foregår på restaurant Berg i Kolding – lige overfor Kolding Banegård, og det starter 

med spisning kl. 18. 

 

Det var bare lige det, vi havde på hjerte. 

 


