
2011 Beretning  
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2010 ved 
generalforsamlingen den 2. februar 2011 på Bramdrupdam Kro.  

Hel bestyrelse stiller mandaterne til rådighed. Genvalg. Genvalg. Genvalg. 

Sådan lyder det år efter år, når Kreds 3 i Dansk Journalistforbund holder generalforsamling. Og resultatet er, 

at fornyelsen i bestyrelsen har været særdeles sparsom de seneste mange år. 

- Vi har nok gjort det for godt, og derfor må vi nu konstatere, at vore medlemmer i dag er alt for forvænte, 

fortæller kredsformand Sven Rørbæk, der har siddet tungt på posten i mere end ti år. 

Sådan skrev vi lidt provokerende ud til samtlige medlemmer af Kreds 3 for en måneds tid siden i forbindelse 

med indkaldelsen til denne generalforsamling, og det var naturligvis helt bevidst. 

Det er en kendsgerning, at udskiftningen i kredsens bestyrelse har været minimal i de seneste mange år, og 

det er vi oprigtig kede af i bestyrelsen. 

Jeg vil ikke sige, at vi er gået døde, men på den anden side så skal det ikke være nogen hemmelighed, at 

jeg tidligere har mærket en større entusiasme i bestyrelses-arbejdet, end den p.t. herskende, og det er jo en 

skam. 

Derfor prøvede vi med den lidt provokerende indkaldelse for at få folk ud af busken, og det vil så vise sig i 

aften, om det vil lykkes. 

Personligt ser jeg meget gerne, at en ildsjæl med mod på tjansen som kredsformand dukker op, når vil lidt 

senere kommer til valgene. 

Et af de områder, hvor vi i kredsbestyrelsen i det seneste år har lagt en del arbejde er bestræbelserne på at 

få ændret et par paragraffer i den ny offentlighedslo, der er på vej gennem lovmøllen. 

Det er bestemmelserne i lovforslaget omkring ministerbetjening, der har været omdrejningspunktet i det 

lobbyarbejde, vi har været i gang med – sammen med de øvrige kredsbestyrelser og en række 

medarbejderforeninger på de store og mellemstore arbejdspladser i landet. 

I kredsbestyrelserne blev vi enige om at få udarbejdet en hvidbog om fortrinsvis de famøse 

ministerbetjenings-paragraffer, som kunne belyse det katastrofale i lovforslaget. 

Opgaven med at resersche og skrive bogen blev overdraget til to freelance-journalister, og projektet blev 

som nævnt realiseret med støtte fra samtlige kredse samt en række journalistiske medarbejderforeninger. 

Bogprojektet var nødvendigt. Det er nemlig det eneste forsøg, der er gjort, på at få fastslået, hvad 

gennemførelse af ministerbetjenings-bestemmelsen vil betyde. Offentlighedskommissionen sad i 7 år. Den 

havde bl.a. embedsmænd, mediefolk og mediejurister som medlemmer. Men på intet tidspunkt blev der 

foretaget en indsamling af erfaringer med den gamle lov eller udarbejdet prognoser over virkningen af den 

ny. Det var alt sammen formodninger og påstande. 

Hvidbogen indsamlede materiale fra det virkelige liv. Hundredevis af kolleger fortalte de to forfattere om 

deres erfaringer og gav det materiale, som kunne stilles op mod forslagets paragraffer.  

På det grundlag tegner hvidbogen et billede af en myndighedskultur, hvor enhver mulighed for at afvise 

åbenhed skamrides. Og det er en væsentlig viden. Den fortæller os, hvad der vil ske, når det stillede 

lovforslags gummiparagraffer skal bruges til at afgøre sager om aktindsigt:  

Er der mindste tvivl, vil der blive sagt nej. Er der ingen tvivl, kan man jo bare lade som om der er tvivl - og så 

sige nej alligevel. 

Hvidbogen rummer også en prognose på grundlag af syv veldokumenterede sager, hvor der er givet 

aktindsigt efter de gældende regler - som regel ganske vist med stort besvær og mange udflugter. 

I alle disse tilfælde analyserer man sig i hvidbogen frem til, at den nye lov udelukker aktindsigt, hvis den 

bliver vedtaget i den form, som lovforslaget er fremlagt. 

Heldigvis er der – ikke mindst på grund af det arbejde, der er gjort i forbindelse med hvidbogen – nu meget 

der tyder på, at loven ikke kan blive vedtaget i den form, den ligger nu, og at selv flertallet i 

Journalistforbundets hovedbestyrelse med formanden og næstformanden i spidsen også er begyndt at rykke 

sig i forhold til deres oprindelige indstilling til forslaget. 

Hele dette arbejde, som udspringer af et tæt samarbejde mellem de syv kredsbestyrelser i landet, viser, at 



det er et vigtigt og meget konstruktivt samarbejde, vi gennem de seneste år har fået etableret mellem 

kredsene. 

Jeg vil slutte denne afdeling om offentlighedsloven og hvidbogen med at fremlægge et forslag til en 

udtalelse, som jeg håber, vi kan vedtage på denne generalforsamling. 

Som vi allerede sidste år på generalforsamlingen bebudede i beretningen, så er vi her i kredsen på vej med 

et ændringsforslag til Journalistforbundets love, som vi håber kan blive vedtaget på det kommende 

delegeretmøde i april. 

Det går i korthed ud på at afskaffe Fagligt Forum, som Hovedbestyrelsen i følge vores vedtægter er forpligtet 

til at afholde hvert andet år – i de år, hvor der ikke holdes delegeretmøde. 

Det koster mere end én million kroner at holde Fagligt Forum, og den udgift står efter bestyrelsens opfattelse 

slet ikke mål med udbyttet. 

Derimod har Journalistforbundet skabt sig en eklatant medlemssucces ved afholdelse af fagfestival hvert 

andet år, hvor langt over 1000 medlemmer hver gang deltager. 

Det er en succes, som vi i Kreds 3’s bestyrelse synes, at der skal følges op på, og derfor påpeger vi i 

forslaget til vedægtsændringer også, at HB i stedet for Fagligt Forum pålægges at lave en fagfestival hvert år 

- og i disse ”nye år” skal der i programlægningen også – ud over de mange spændende faglige emner, som 

vi kender dem – også indlægges såkaldte fag-faglige indslag. 

Ligesom vi her i Kreds 3 har problemer med at rekruttere medlemmer til fagligt arbejde, så er problemerne 

ikke mindre i resten af landet. 

På en fagfestival, hvor så mange medlemmer møder frem, har vi alle tiders mulighed for at gøre 

medlemmerne mere interesserede i det faglige arbejde og få dem gjort begribeligt, at der trods alt også er 

glæde og fornøjelse ved at gøre en aktiv indsats i sin fagforening. 

Vi tænker os med forslaget, at det må være muligt at lave nogle få programpunkter i løbet af en fagfestval 

med fag-fagligt indhold, som kan være lige så interessante, som mange af de fremragende indslag, vi har 

set på fagfestivalerne de seneste gange. 

Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi har luftet ideen både i de øvrige kredse og i forbundsledelsen, og her har vi 

mødt stor sympati for forslaget, så der skulle være en god chance for at få det stemt igennem. Vi mangler 

kun lige at få overbevist de øvrige 3-400 delegerede, der kommer til Nyborg Strand i april måned. 

Ideen med at lade fagligt forum blive afløst af endnu en fagfestival blev i øvrigt født på et af vores 

medlemsarrangementer i det forløbne år. 

Det var i kantinen på TV Syd, da forbundsledelsen var på landsturné sidste efterår, og emnet var ”visioner” 

og forbundets fremtid. 

Vi var godt nok ikke ret mange til stede, men jeg håber ikke at ledelsen lader sig skræmme af det, for os der 

var der, havde nogle rigtig spændende drøftelser, og jeg er sikker på, at både Mogens Blicher og Fred også 

havde noget med hjem derfra. 

Derfor håber jeg også, at sådanne turneer bliver tilbagevendende begivenheder, og så må vi i kredsene og 

på arbejdspladserne i samarbejde med forbundet se at få invitationer og indhold i forbindelse med sådanne 

møder gjort lidt mere sexet. 

Og så skal det i retfærdighedens navn også lige nævnes, at det var et frygteligt vintervejr den aften, og det 

kan selvfølgelig også have holdt mange hjemme. 

Jeg vil ikke trætte generalforsamlingen med en slavisk gennemgang af arrangementerne i det forløbne år, 

men blot fortælle jer, at det igen i år er lykkedes os at formøble en del af kredsens sekscifrede formue. 

Årets underskud kan først og fremmest henføres til sidste års – i øvrigt fremragende – studietur til 

Amsterdam. Hotellerne i Hollands hovedstad har ry for at være meget dyre, og jeg skal da lige love for, at 

det ikke er en myte. Turen til Holland blev – først og fremmest på grund af hotelpriserne en del dyrere end 

de foregående års studieture, og den forskel er stort set lig med årets underskud. 

Og jeg skal i den sammenhæng også lige fastslå, at det på ingen måde var et ekstravagant hotel, vi boede 

på. Men det lå dejlig centralt. 

Til slut vil jeg lige slå på tromme for et par af vores kommende arrangementer, som er ved at være på 

skinner: 

Flensborg har som bekendt netop fået en dansk borgmester – for første gang i 60 år, og det er netop 

lykkedes os at få en aftale med ham torsdag den 24. marts. 



En borgmester i Tyskland har - så vidt jeg har forstået – nogle helt andre opgaver end en dansk borgmester, 

så det bliver spændende at komme ned og høre, hvad sådan en gut går og laver. Arrangementet laver vi 

efterhensigten i samarbejde med den danske journalistforening i Flensborg. 

Og så er vi også godt i gang med at arrangere årets studietur. Det bliver fra den 26. til d. 29 maj, og denne 

gang går turen til Alsace. 

Begge arrangementer kan I om kort tid læse meget mere om på vores hjemmeside Kreds3.dk, ligesom I 

naturligvis også vil få tilsendt nyhedsbreve. 

Med disse velvalgte ord overgår beretningen hermed til generalforsamlingen. 

 


