
2009 Referat  
Referat fra generalforsamling den 3. marts 2009 på Bramdrupdam Kro. Referent: Mie 
Sparre.  

Usædvanligt milde toner i formandsberetningen: Midt i en traditionsrig generalforsamling kunne Kreds 

3’s formand Sven Rørbæk Madsen meddele, at der ikke rigtig var noget kritik at aflevere til forbundsledelsen 

ovenpå et godt år med mange aktiviteter i 2008. 

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

og da kunne jeg konstatere, at vi stort set hver eneste år har rejst ét eller flere kritikpunkter overfor forbundet 

og forbundsledelsen, sagde Sven Rørbæk Madsen. 

- I år vil vi gøre en undtagelse, tilføjede formanden. Derpå roste han Fagfestivalen i Odense i november i de 

højeste toner.  

- Afviklingen fungerede stor set perfekt, så det var en meget positiv oplevelse af være en del af. Den enorme 

tilstrømning af deltagere, var da også imponerende, sagde Kreds 3-formanden. 

Dansk Journalistforbunds næstformand Fred Jacobsen var glad for de rosende ord. Han deltog i år som 

forbundsledelsens repræsentant på årsmødet, så han tog ordet lige efter Sven Rørbæk. 

- Desværre betyder netop de mange deltagere i Fagfestivalen år 2008, at jeg bliver nødt til at præsentere 

hovedbestyrelsen for en stor overskridelse af budgettet, fortalte Fred Jacobsen. Han ønskede ikke at løfte 

sløret nærmere for de røde tal, før forbundets øverste politiske ledelse er blevet orienteret. Men Fred 

Jacobsen lod forstå, at næste Fagfestival i 2010 ikke tegner til at blive det samme overflødighedshorn. 

Genvalg til formanden og fire bestyrelsesmedlemmer: Formand Sven Rørbæk Madsen blev genvalgt 

med applaus på Kreds 3’s generalforsamling på Bramdrupdam Kro.Samtidig blev fire af den i alt ni mand 

store bestyrelse genvalgt. Det blev klaret lige så hurtigt og smertefrit som formandsvalget, da forsamlingen 

på knap 30 fremmødte, ikke opstillede modkanditater. Dermed står det fast, at Maja Munksgaard, Lars 

Paaske, Helge Andreassen og Karsten Himmelstrup tager endnu to år i kreds-arbejdet. Derpå blev René 

Dandanell genvalgt som suppleant. 

 


