
2010 Beretning  
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2009 ved 
generalforsamlingen den 4. marts 2010 på Bramdrupdam Kro.  

2009 blev endnu et aktivt år i Kreds 3, hvor vi ved en række arrangementer samlede pænt mange 

medlemmer. 

I marts måned sidste år prøvede vi noget nyt, idet vi i samarbejde med Distriktsbladgruppen havde et lille 

seminar i Rinkenæs ved Flensborg Fjord. 

Emnet var ”Kvindehandel og menneskesmugling”, hvor vi havde tre meget kompetente oplægsholdere – 

nemlig Sine Plambech, der arbejde for FN netop med den problematik, Jesper Beuschel, der er faglig leder 

for Rigspolitiets afdeling, National Efterforsknings Center, og Palle Linné, der er vicepolitiinspektør i 

Udlændingekontrolafdelingen ved Syd og Sønderjyllands politi. 

De tre kunne tilsammen give et fyldestgørende indblik i, de store problemer, der er på netop dette område, 

og hvor den dansk-tyske grænse spiller en væsentlig rolle. 

Der var rigtig mange kredsmedlemmer, der mødte op da vi senere på måneden arrangerede foredrag i 

Kolding med den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen. 

Bonnichsen, der i dag blandt andet er TVAVISENs efterretningsekspert, fortalte om politiet og 

efterretningstjenesternes kamp mod terror. Et meget interessant foredrag, hvor der også opstod en god og 

spændende dialog med ham. Efter at han er gået på pension er han ikke bleg for at give sin uforbeholdne 

mening, og det gjorde det bestemt ikke mindre spændende. 

Godt 20 kredsmedlemmer tog i slutningen af april og begyndelsen af maj sidste år med Kreds3 på studietur 

til Köln. Her besøgte vi blandt andet Westdeutscher Rundfunk, og så tilbragte vi en dag i den tidligere 

hovedstad Bonn, hvor vi havde en helt speciel faglig oplevelse. Det var nemlig den 1. Maj, og pludselig 

befandt vi os midt i en kæmpemæssig 1. Maj demonstration, med musik, taler, grill-pølser og masser af taler. 

En ting adskiller sig meget fra en 1. Maj i Bonn og den danske i Fælledparken: Alle de faglige spidser, som 

var på talerstolen, var i nålestribet habit, men ellers sagde det stort set det sammen, som vi hører fra de 

danske talerstole. Og ligesom herhjemme var der heller ingen derned, der hørte efter, hvad der blev 

proklameret. 

Der var færre tilmeldte til årets studietur end normalt. Men vi stor tro på, at der kommer mange flere 

tilmeldinger til næste studietur til Amsterdam, der bliver fra den 16 til 19. september. Amsterdam har fra 

mange sider været nævnt som et stort ønske. Vi er for øjeblikket i færd med at tilrettelægge både det faglige 

og praktiske arrangement omkring den tur. 

I september måned havde vi Lasse Jensen på besøg i kredsen. Arangementet udmærkede sig også ved, at 

vi var mange, der var en stor alderspredning, en god stemning og en god debat om nyheders værdi, nettet 

og avisernes fremtid, herunder lokaavisernes. 

Men årets helt store hit – rent tilslutningsmæssigt – blev alligevel årets julefrokost. Næsten 100 medlemmer 

mødte op til en god gammeldags, traditionel julefrokost i Kolding midtby, og det blev en aften med rigtig god 

stemning – og masser af ros til kokken. 

Mentorordningen 

Vi besluttede forrige år at være med i Mentor-ordningen. Og interessen fra vores medlemmer i Kredsen har 

været til at tage og føle på. Langt de fleste ville gerne være mentees og dermed have en mentor. Stort set 

ingen meldte sig som Mentor. Ærgerligt, så hvad skulle vi gøre. 

Forud havde vi sat en kampagne om ordningen i gang på vores hjemmeside. Vi fik Lene Rimestad til at 

fortælle om, hvad der er at være Mentee og have en Mentor. Det gav pote. 

I slutningen af november indkaldte vi så de medlemmer, der havde meldt sig til ordningen, til møde her på 



Kroen. Vi havde et vellykket møde, hvor blandt andre Mads Løkke Rasmussen fra DJ forklarede om 

ordningen. Desuden fortalte han, at hovedbestyrelsen havde beslutte at ordningen fra årsskiftet skulle køre 

centralt – altså med DJ som tovholder. 

Inden da fik vi sat gang i en kampagne, der skulle skaffe Mentorer. Det skete ligeledes på vores hjemmeside 

og ved hjælp af en Mentor, nemlig, Per Roholt fra Kreds Fyn. 

Nu kører hele ordningen i DJ-regi, men vi er i kredsbestyrelsen naturligvis behjælpelige med at finde 

mentorer, i det omfang, det er nødvendigt. 

Hjemmesiden 

Siden vi lancerede vores hjemmeside for et par år siden, har vi haft et debatforum på siden. Men jeg må 

erkende, at debatten har været meget sporadisk. Målet for bestyrelsen var at fremme debatten blandt 

medlemmerne om faglige spørgsmål. Men realiteterne har vist, at der åbenbart ikke er det behov, som vi 

troede. 

Dertil kommer at debatsiden et par gange har indeholdt underlødige indlæg, og derfor har vi besluttet at 

lukke vort debatforum – men er selvfølgelig parate til at åbne igen, såfremt vores medlemmer kræver det og 

vil bidrage til debat og diskussion om emner og sager, som optager jer. 

Mit-DJ 

Forbundet lancerede mitDJ i 2009, og vi har via dette site udsendt nyhedsbreve. Det har været en stor 

lettelse for os, for nu kan vi – uden at skulle over en medarbejder i forbundet – selv sende ud til alle de af 

vore medlemmer, der har en e-mail adresse. 

I den forbindelse skal jeg lige minde jer på, at I får opgivet jeres mail-adresse til forbundet. Det kan i gøre på 

hjemmesiden ved at logge ind på Mi-DJ – enten med en digital signatur eller en kode som i selv oprettet. Der 

er en udførlig forklaring i sitet. 

For medlemmerne er der bl.a. også mulighed for at netværke på mitDJ, og jeg vil opfordre til, at I kommer 

med forslag til emner, som I føler behov for at netværke om. Så tager vi i bestyrelsen gerne initiativ til at få 

teknikken på plads. Derved kan det nye digitale værktøj være et element til at øge medlemsdemokratiets. 

Fagligt forum 

De fleste af jer kan sikkert huske, at der tidligere var delegeretmøde hvert år i Dansk Journalistforbund. For 

mere end 10 år stillede Kreds 3 – som de første - forslag om at der kun skulle holdes delegeretmøde 

hvertandet år. Vi blev nedstemt med et brag. Sammen med andre kredse stillede vi så forslaget igen på de 

efterfølgende delegeretmøder, og efter nogle år lykkedes det som bekendt af få det vedtaget. 

”Prisen” dengang var imidlertid et kompromis-forslag, der betød, at der skal holdes et fagligt forum i de år, 

hvor der ikke er delegeretmøde, og et sådant skal der være på Axelborg i Kbh. den 22. Og 23 april. 

Her tages forskellige faglige emner op – både generelle og helt aktuelle – og når vi når lidt længere hen i 

dette møde, vil vores forbunds-næstformand Fred komme med et oplæg til de emner, der er på programmet i 

år. 

Når jeg nævner det nu er det også for at løfte sløret for, hvilke skumle planer, vi går med i Kreds 3’s 

bestyrelse. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Kreds 3 ikke var glade for den kompromis-løsning, vi måtte acceptere 

for at få vedtaget beslutningen om delegeretmøde hvert andet år, og nu mener vi, at tiden må være moden til 

at tage det næste skridt – nemlig en delegeretmøde beslutning om at droppe fagligt forum. 

Ikke fordi, det ikke er relevant at få drøftet de menge væsentlige spørgsmål, der tages op, men fordi 

udgifterne efter vores opfattelse ikke står mål med udbyttet. 



De delegerede til fagligt forum vælges på sammen måde som til delegeretmødet – det er sådanne valg vi 

skal have i aften lige efter denne generalforsamling. Fagligt Forum er ligesom delegeretmødet et to-dages 

arrangement med overnatning og forplejning til flere hundrede mennesker i hjertet af Kbh, og det er rasende 

dyrt. Rent faktisk koster det ca. 1,2 mio. kroner hver gang, og de penge kan gives bedre ud, mener vi. 

Vi har mange andre fora, hvor emnerne kan tages op – f.eks. til de årlige tillidsmandsstævner, men man 

kunne også forestille sig, at kompetente medarbejdere og folkevalgte fra forbundet tog på turné rundt i 

landet, hvor sådanne spørgsmål blev taget op på medlemsmøder. 

Vi er overbevist om, at det kunne give mindst lige så mange input til forbundsledelsen – og til en helt anden 

pris. 

Om halvanden uge deltager vi her fra kredsbestyrelsen i det årlige kredsbestyrelses-seminar – den denne 

gang holdes i Vestjylland, og her vil vi drøfte forslaget med de øvrige kredsbestyrelser, så vi måske samlet 

kan stille et forslag til næste års delegeretmøde.Men inden vi kommer så langt, vil vi naturligvis først gerne 

høre jers mening om forslaget. 

Med disse ord overlader jeg hermed beretningen til generalforsamlingen. 

 


