
2011 Referat  
Referat fra generalforsamlingen den 2. februar 2011 på Bramdrupdam Kro. Referent: Mie 
Sparre.  

Bestyrelsen fik nyt blod: Der lagde sig en sigende tavshed over Kreds 3’s generalforsamling den 22.feb, 

da det stod klart, at formand Sven Rørbæk og resten af bestyrelsen trak sig. Den fælles nedlæggelse af alle 

poster var ellers annonceret i mødeindkaldelsen, men det var tydeligt at de fleste af deltagerne i mødet på 

Bramdrupdam Kro ikke helt havde troet, at bestyrelsen ville gennemføre det. 

- Vi vil gerne fremme et reelt medlemsdemokrati. Det skal ikke bare være sådan, at forsamlingen klapper, så 

snart dirigenten har nævnt navnet på en bestyrelseskandidat. Vi har én gang tidligere oplevet, at en deltager 

i generalforsamlingen faktisk gerne ville stille op, men nærmest måtte bryde ind i klapsalverne for at foreslå 

sig selv, forklarede Sven Rørbæk. 

Bestyrelsens aktion resulterede i kampvalg mellem 11 kandidater til otte bestyrelsesposter. To af de friske 

nye kandidater - Connie Bøgwad Schmidt og Cathrine Reinert fra henholdsvis JyskeVestkysten og TV2 

Danmark - blev valgt ind for ét år. Et andet nyt ansigt i bestyrelsessammenhæng, Kim Kiholm blev 

1.suppleant. 

Der var genvalg til Maya Munksgaard, Mie Sparre, Lars Paaske, Karsten Himmelstrup, Helge Andreassen og 

Peter Olesen. 

Ud af bestyrelsen røg Dorthe Rasmussen og Iben Hauschultz. De blev stemt ind som 2. og 3. suppleant. 

Bestyrelsens ønske om at tiltrække nye kræfter lykkedes altså, men Sven Rørbæk måtte konstatere, at 

ingen i forsamlingen ønskede at udfordre ham. Derfor kan han stadig kalde sig kredsformand. 

Generalforsamlingen stod ellers i lovgivningens tegn. Først og fremmest den nye offentlighedslov, som har 

udløst stor debat. Kreds 3 vedtog i forbindelse med formandens beretning en udtalelse, der pålægger 

Hovedbestyrelsen at arbejde for at fjerne bestemmelserne i lovforslaget omkring ministerbetjening. 

Hvis loven vedtages med de nuværende formuleringer, vil det ifølge kredsbestyrelsen betyde en katastrofal 

forringelse af offentlighedsprincippet og dermed af vores journalistiske arbejdsvilkår.  

(Læs udtalelsen herunder) 

Sven Rørbæk Madsen kunne også fortælle, at Kreds 3 i samarbejde med andre kredse vil stille forslag om at 

afskaffe Fagligt Forum. Dette mini-delegeretmøde, som holdes hvert andet år, skal afløses af en fagfestival. 

Det forslag kræver en ændring af forbundsloven, så kredsbestyrelsen skal have forberedt forslaget inden 

årets delegeretmøde på Nyborg Strand. 

Formanden lovede endelig forsamlingen, at bestyrelsen næste år vil bestræbe sig på at holde udgifterne 

indenfor indtægterne. Regnskabet for 2010 viste et minus på 47.000 kroner, og hvis pengene fortsætter med 

forlade kredskassen i den fart, vil formuen på 181.000 kroner hurtigt være brugt. 

 

Udtalelse fra Kreds 3's generalforsamling, tirsdag den 22. februar 2011 på Bramdrupdam Kro: 

Danske mediefolk bør samlet og klart tage afstand fra det forslag til en ny offentlighedslov, der nu behandles 

af Folketinget - først og fremmest de bestemmelser, der udelukker ministerbetjening fra adgang til aktindsigt 

for både borgere og mediefolk. 

Kreds 3's generalforsamling afviser derfor de åbenhedsbegrænsninger, der findes i forslagene om 

ministerbetjening fra både regeringen og offentlighedskommissionen, og kræver af Dansk Journalistforbunds 

ledelse og hovedbestyrelse, at de loyalt og offentligt slutter op om denne afvisning af en katastrofal 

begrænsning af åbenheden i det danske samfund. 

 


