
2012 Beretning  
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2011 ved 
generalforsamlingen den 29. februar 2012 på Bramdrupdam Kro.  

Bestyrelsens mundtlige beretning 2011 ved generalforsamlingen 29. februar 2012 på Bramdrupdam Kro  

Af formand Sven Rørbæk Madsen: 

Stort set intet i denne verden er så kedeligt som en formandsberetning ved en generalforsamling, så jeg skal 

nok gøre det kort, men jeg vil dog lige nævne nogle af de succesfulde aktiviteter, vi har gennemført i året 

løb, ligesom jeg vil fortælle lidt om, hvad vi har på beddingen – både arrangementsmæssigt og politisk. 

Vi startede sæsonen med et medlemsmøde i Flensborg, hvor det lykkedes os at få en aftale med byens 

nyvalgte borgmester. 

Simon Faber tilhører det danske mindretal i Tyskland, og han blev den første dansksindede borgmester i 

Flensborg i over 60 år.  

Han er en meget spændende mand, og han fortalte om sit borgmesterjob, og om hvordan det på mange 

måder adskiller sig fra den tilsvarende post i Danmark. Cirka 30 medlemmer mødte op i Flensborg, hvor vi 

startede med et udsøgt måltid til en billig penge i forhold til danske restaurationspriser. 

Vi havde traditionen tro også vores formøde til delegeretmødet, hvor mødets dagsorden blev gennemgået, 

og hvor vi diskuterede de forskellige forslag, der skulle stemmes om på mødet. Et af dem kommer jeg tilbage 

til senere. 

Vi var sidste år også vært den årlige generalforsamling i Journalisternes Ferieforening. Det er – som I måske 

har bemærket – en forening, der har fået nyt liv. Ikke mindst på foranledning af Kreds 3, og vi er da også 

stærkt repræsenteret i bestyrelsen, idet vores kasserer i Kreds 3 Karsten Himmelstrup p.t. også er formand 

for ferieforeningen, og senest er vores bestyrelsesmedlem Mie Sparre også blevet medlem af bestyrelsen. 

I maj måned var Kreds 3 medarrangør af kredsenes fællesprojekt med at arrangere efteruddannelser til 

udlandet. Sidste år gik turen til Berlin, hvor der var en lang række spændende programpunkter med 

journalistisk relevans. 

I år går den fælles efteruddannelsestur til Polen, hvor der også er lagt et spændende program, bl.a. et møde 

med navnkundige Lech Walensca. Gå ind på vores hjemmeside Kreds3.dk og læs mere om dette tilbud. 

Her kan I også læse om – og tilmelde jer vores egen udlandstur i år, der går til Luxembourg torsdag den 17. 

maj. 

Her kommer vi bl.a. til at møde møde Klaus Mønsted Pedersen, administrerende direktør for Danske Bank 

International. En afdeling kun for kunder med millioner af kroner på kontoen. 

Vi møder også den danske ambassadør i Luxembourg, Louise Bang Jespersen og får historien om at være 

ambassadør i det lille finansrige. 

Og så besøger vi TV- og radiostationen RTL, EU-Domstolen og det finansielle udviklingscenter Luxembourg 

for Finance.  

Men bare rolig. Der bliver naturligvis også tid til sightseeing, shopping og festligt samvær på turen. Og som 

altid er Kreds3 vært ved en stor fælles middag, lørdag aften. 

Alt dette kan man få for bare 1000 kr. Der er plads til 30 deltagere på turen, så det er først til mølle-

princippet, der afgør, hvem der kommer med. 

Sidst i maj måned sidste år havde vi også et spændende møde her på kroen, hvor vi kiggede nærmere på 

journalistikken i de regionale medier, og fik bud på, hvordan de kan udvikle sig i fremtiden. 

Vi havde besøg af chefredaktøren på JydskeVestkysten, Peter Orry, redaktionschef på Vejle Amts Folkeblad 

Mogens Gregers Madsen og redaktionschef Claus Christensen fra TV Syd, og de kom hver især med nogle 

meget interessante bud på, hvordan den regionale journalistik vil udvikle sig og regionalmediernes chancer 

for at overleve. 

Det blev en aften med en rigtig god debat. 



Tøger Seidenfaden døde i januar sidste år, og tv-journalisten Stig Andersen udgav i juni portrætbogen 

Tøger. 

Både manden og chefredaktøren var i fokus, da vi i august arrangerede en aften med Stig Andersen på café 

Nicolai her i Kolding. 

Vi holdt arrangementet i samarbejde med film og kulturklubben Film6000, og der var pænt fremmøde af 

både kreds- og filmklubmedlemmer. 

Kreds 3’s medlemmer lagde ud med pizzaer og hyggesnak, og derefter fik vi Stig Andersens foredrag. 

Carsten Grubach sørgede for, at vi kom godt omkring både Politikens navnkundige chefredaktør og Stig 

Andersens dilemmaer i forbindelse med at han skulle interviewe en markant personlighed, der undervejs 

fandt ud af, at han ikke ville overleve sin kræftsygdom. Det blev både en spændende og meget ordrig aften. 

Den 1. november holdt vi det hidtil mest bombesikre kreds 3-arrangement nogen sinde! 

Vi fik i efteråret den idé at tilbyde medlemmerne et møde med Kurt Westergaard, og det blev noget af et 

udstyrsstykke. Det viste sig at undertegnede først skulle sikkerhedsgodkendes og derefter skulle vores 

mødested, Bramdrupdam Kro gennemgåes af PET. Det betød også, at vi ikke før i sidste øjeblik kunne 

afsløre, hvor vi holdt mødet, og det har måske fået nogen til at lade være med til melde til. 

Fakta var, at knap 60 deltog i mødet. Og det var godt, at folk mødte tidligt op, for alle måtte igennem et 

større sikkerhedstjek, før de fik adgang til lokalerne. Det viste sig, at kroen fungerede fint som topsikret 

debatsted. Journalist og forfatter John Lykkegaard. som har portrætteret Kurt Westergaard i bogen Manden 

bag stregen, supplerede Kurt Westergaard. Jeg var selv forhindret i at deltage, men Carsten Grubach ledte 

mødet på bedste vis og sørgede for at de mange spørgsmål fra deltagerne blev besvaret af Kurt og John. 

Og så havde vi i slutningen af november måned vores traditionelle julefrokost, og her var fremmødet atter en 

gang rigtig flot. 

Som nogen måske kan huske, så var Kreds 3 i sin tid bannerfører, da vi gennem mange år kæmpede for at 

få vedtaget en ændring af vedtægterne i Dansk Journalistforbund, så der kun skulle holdes delegeretmøde 

hvert andet år. 

Det kæmpede vi for i næsten ti år og fremsatte her fra kredsen adskillige gange forslag om 

vedtægtsændringen – inden det til sidst lykkedes. 

Resultatet indebar imidlertid, at delegeretmødet i stedet besluttede at holde et fagligt forum i de år, hvor der 

ikke er delegeretmøde. Det var prisen for at få delegeret-forsamlingen til at sluge en beslutning om kun at 

holde delegeretmøde hvert andet år. 

Personligt har jeg deltaget i samtlige Fagligt Forum, der har været lige siden beslutningen om at holde 

delegeretmøde hvert andet år, og jeg har hver gang, jeg har taget hjem fra et fagligt forum følt, at det på 

ingen måde havde været prisen værd, og jeg ved at rigtig mange har haft den samme følelse. Det koster 

langt over en million kroner at afholde.  

Derfor havde vi her fra kredsen også på sidste års delegeretmøde et forslag på dagsordenen om at afskaffe 

Fagligt Forum, men nøjagtigt ligesom da vi første gang stillede forslag om delegeretmøde hvert andet år, 

blev vi nedstemt med et brag. 

Det får os selvfølgelig ikke til at give op, for der er øjensynligt en betydelig inkubationstid for forslag af denne 

karakter, inden de bryder igennem hos masserne. 

Som jeg har omtalt i tidligere beretninger, så har samarbejdet mellem landets syv kredsbestyrelser udviklet 

sig meget i de seneste år, og det har resulteret i, at vi en gang om året holder et kredsbestyrelsesseminar. I 

år holdes det i Kreds 2 i næste måned. 

På dette seminar har vi et punkt på dagsordenen, der hedder ”Nedlæggelse af Fagligt Forum”, hvor vi skal 

diskutere, om vi kan finde fælles fodslag om det emne, og så i fællesskab fremsende et forslag til en sådan 

vedtægtsændring. I mange år stod vi næsten helt alene med forslaget om delegeretmøde hvert andet år, så 

det vil helt sikkert fremme processen betydeligt, såfremt vi kan nå frem til noget i fællesskab på det 

kommende seminar for kredsbestyrelserne. 

Her til sidst vil jeg lige komme ind på lidt personligt i forhold til min deltagelse i arbejdet i kredsbestyrelsen. 

Jeg er ikke helt klar over, hvor mange år, jeg har været formand, men det er vist 12-13 år, og i de senere år 

har jeg truet med at stoppe. 

Derfor har vi været på jagt efter en anden, som kunne overtales til at tage jobbet, men hidtil uden held, men 



nu er der lys forude. 

Vi har nu fundet frem til et emne, som ikke er uinteresseret, men den pågældende har betinget sig, at han 

først får et år som menigt bestyrelsesmedlem, hvorefter han vil stille op som formandskandidat til næste år. 

Af samme grund har jeg besluttet at genopstille til formandsposten, når vi lidt senere skal have afviklet 

valgene. 

Jeg skal selvfølgelig nok afsløre hvem den pågældende er, når vi når lidt længere frem i dagsordenen. 

Til allersidst vil jeg slå et slag for et rigtig spændende arrangement, vi har her på kroen tirsdag den 17. april. 

Her får vi besøg af chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen og redaktør på Danmarks Radio Lasse 

Jensen, som vil diskutere, hvor langt vi kan/skal gå for at afsløre kurrumperede, magtliderlige politikere, 

virksomhedsledere og den slags mennesker i pressen. Kort sagt: Der er etik på programmet, når vi får besøg 

af disse to koryfæer i dansk presse. Gå ind på vores hjemmeside og meld dig til dette spændende 

arrangement. 

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi fik ved sidste års 

generalforsamling indvalgt et par smukke unge – nye – piger til bestyrelsen, og det har virkelig været et frisk 

pust, som vi gamle har nydt godt af. Også med hensyn til det seriøse arbejde i bestyrelsen. 

Med disse ord overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingens behandling 

 


