
2010 Referat  
Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2010 på Bramdrupdam Kro. Referent: Mie Sparre.  

Liv i kludene på kroen: Kreds 3 drager atter i felten mod en af forbundets faste institutioner. Nu er det 

Fagligt Forum, formand Sven Rørbæk og en enig generalforsamling vil have afskaffet. Det blev udgangen af 

generalforsamlingen, som fandt sted på Bramdrumdam Kro den 4. marts 2010. 

Kreds 3 var i mange år kendt som modstander af, at Dansk Journalistforbund holdt sine to dages 

delegeretmøder hvert eneste år. Kredsbestyrelens argument var gennem årene, at et delegeretmøde er en 

meget dyr og ikke nødvendigvis demokratisk forsamling. Det lykkedes at få ændret delegeretmøde-

frekvensen i 2007. Men prisen for kun at indkalde de delegerede til møde på Nyborg Strand hvert andet år, 

blev at der i de mødeløse år holdes et Fagligt Forum. Det er også et to-dages møde, og deltagerne vælges 

ligesom de delegerede. Det er med andre ord også et dyrt møde. 

Sven Rørbæk fortalte i sin beretning, at Fagligt Forum i år koster medlemmerne af Dansk Journalistforbund 

1,2 millioner kroner. 

- De penge kan gives bedre ud. Man kan eksempelvis forestille sig, at forbundsledelsen tog rundt til 

medlems-møder i kredsene og lagde øre til debatten. Det vil ikke bare blive langt billigere, det vil også give 

langt flere mulighed for at få indflydelse på udviklingen og på hvilke emner, hovedbestyrelsen beskæftiger 

sig med, sagde Sven Rørbæk. 

Næstformand i DJ Fred Jakobsen deltog også i generalforsamlingen, og han bakkede Kreds 3's forslag op. 

- At holde Fagligt Forum er ikke nødvendigvis den bedste måde at forberede forbundets politik og strategier. 

Så vi er klar til at se på alternativer, sagde Fred Jakobsen. Derefter opfordrede han deltagerne i 

generalforsamlingen til at komme med deres bud på, hvilke fremtidsopgaver de ser for Dansk 

Journalistforbund. 

Det udløste en livlig debat. Ifølge Kreds 3's medlemmer er det vigitigt, at forbundet holder fast i de gode 

gamle fagforeningsdyder i en tid, hvor fastansatte og freelancere mærker, at arbejdsgiverne gerne vil presse 

løn og ansættelsesvilkår i bund. Samtidig bemærkede flere, at det også er afgørende at DJ kigger fremad og 

ruster sig til at varetage de faglige interesser de journalister, der skal arbejde på fremtidens medier. 

Sven Rørbæk blev genvalgt med applaus. Regnskabet blev vedtaget, og kredsens revisorer blev genvalgt. 

Forsamlingen var dog ikke helt tilfreds med, at revisorerne i en påtegning har opfordret kredsbestyrelsen til 

at passe lidt på omkostningerne. Der var enighed i salen om, at pengene er gået til gode 

medlemsarrangementer, blandt andet den bedst besøgte julefrokost i mands minde. Skulle den type sociale 

arrangementer også betyde et minus på dette års budget, er det helt i orden, lød det fra flere deltagere i 

debatten. 

Efter mødet var der meget apropos valg til Fagligt Forum i kredsens specialgrupper. 

 


