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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Nyt punkt 1.3. Kommende HB-møder. Bilag er eftersendt. 

 
Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende følgende punkter: 
3.1. OK-krav til TV 2 Danmark og TV 2 Regionerne: Overenskomstforhold. 
5.1. Økonomi, budgetopfølgning. Referatforbud vedrørende Sikringsfonden. 
5.4 Organisering. Fortrolighed ift. konkurrerende organisationer. 
5.9. Mediernes Pension. Referatforbud da der fortsat pågår forhandlinger.  
5.11. Radio- og tv-nævnet. Personoplysninger. 
 
Det indstilles, at følgende punkter behandles tirsdag som lukkede punkter kun med 
deltagelse af HB-medlemmerne og relevante medarbejdere fra sekretariatet: 
5.2. Budget 2021, 3. behandling og beslutning.  
5.3. Overenskomst med DJ’s medarbejdere. Mandat til forhandling. 
Der orienteres om begge punkter på næste HB-møde. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

02.12.2020 
 

Referat GODKENDT 
 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato mandag den 30. november kl. 10.00 (Alle) 
og tirsdag den 1. december kl. 10.00 (Lukket, kun HB-medlemmer) 
 

Sted Online (Teams) 
 

HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar (ikke 
30.11. kl. 14-), Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle 
Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, 
Thilde Høybye. 
 

Afbud 
 

- 

Dirigenter 
 

Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen. 

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet 
 

Helge Andreasen (K3), Helle Veel og Kurt Simonsen (K4), Flemming 
Hansen (K5), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel 
(Blog), Mie Hovmark (DMS), Peter Thornvig (Foto), Amalie Foss (FBO), 
Pari Khadem (FTV), Anne Anthon Andersen (FLG), Vilas Holst Jensen 
(KaJO), Janne Høgshøj og Karina Bjerregaard (VIF), Sisse Stroyer (PF), 
Christian Lindhardt (Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Marianne Molin og Henrik Bruun (pkt. 3.1.), Håkon 
Stolberg og Patrick Mark Reimers (pkt. 5.4.), Liselotte Lindberg Olsen 
(pkt. 5.9.), Claus Iwersen, Johanne Louise Boesdal, Bo Therkildsen, 
Hans Jørgen Dybro (ref.). 
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1.3. Kommende HB-møder 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB drøfter og beslutter form og hyppighed for de kommende 
HB-møder. 
 
Sagsfremstilling: På grund af corona og sundhedsrisici er der naturligt nok meget 
forskellige holdninger i HB-kredsen til, hvordan HB-møderne kan holdes: Fysisk, online 
eller en blanding af de to. Givet at møderne gennemføres online, er der også forskellig 
opfattelse af, hvor lange online-møder bør være. 
 
Uanset en snarlig vaccine kan vi se frem til en vinter og et forår frem mod et kommende 
delegeretmøde, hvor det ikke vil være muligt at holde fysiske møder. 
Derfor er det nødvendigt at justere planerne for de kommende HB-møder. Og det er 
nødvendigt at bøje de forskellige ønsker til mødernes gennemførelse mod hinanden. 
 
På baggrund af en drøftelse på det forberedende HB-dirigentmøde her til morgen  
indstilles følgende: 
1.  Der planlægges efter, at alle HB-møderne frem til Delegeretmødet som 

udgangspunkt gennemføres som online-møder for alle deltagere. 
Der kan være tilbud om, at HB-medlemmer kan gennemføre møderne fra en 
computer på Gammel Strand og holde pauser sammen. 
 

2.  Dagsordenen tilrettelægges, så møderne ikke bliver for lange. 
Det tilstræbes, at de varer fra kl. 10-16 med indlagte passende lange pauser. 
 

3.  De hidtil planlagte møder fastholdes: 
Mandag den 18. januar  
Søndag den 21. og mandag den 22. februar 
Torsdag den 25. og fredag den 26. marts. 
 
HB’s mødekalender fremgår af dette link: 
https://journalistforbundet.dk/moedeplan-hovedbestyrelsen  

 
4. I forbindelse med mødet den 21.-22. februar vurderer FU og/eller HB, om der er 

behov for et ekstra og kortere HB-møde – eventuelt et aftenmøde kl. 17-20. 
Dette kan eventuelt blive aktuelt inden deadline for at stille forslag til delegeretmødet 
den 15. marts. 

 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen: Dagsordenen var skåret til for at 
kunne forkorte mødetiden. Det gik ud over temadrøftelse om hhv. organisering og 
pension/seniorpolitik. 
 
Opbakning til indstillingen. Forslag om allerede nu at udsende en doodle og reservere to 
aftener til temadrøftelse om hhv. organisering og pension. 
 
Beslutning: Godkendt. HB-møder som udgangspunkt online med mindre corona-
situationen bedres meget væsentligt. 
HB’s planlagte møder fastholdes. Desuden udsendes doodle for to aften-temamøder i 
januar-februar om hhv. organisering og pension. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen bød velkommen, herunder til Sisse Stroyer som nyvalgt PF-formand og 
Thilde Høybye som nybagt mor. 
 
Carsten Nielsen-legatet er blevet uddelt den 23. og 24. oktober. Ekstraordinært til to 
modtagere: Sofie Linde og Steffen Lilmoes, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/sofie-
linde-og-steffen-lilmoes-modtager-carsten-nielsen-legatet-2020  
Juryen bestod af Maj Munk, Jens Ringberg, Pernille Mac Dalland, Lars Lindskov og Tine 
Johansen. 
 

https://journalistforbundet.dk/moedeplan-hovedbestyrelsen
https://journalistforbundet.dk/nyhed/sofie-linde-og-steffen-lilmoes-modtager-carsten-nielsen-legatet-2020
https://journalistforbundet.dk/nyhed/sofie-linde-og-steffen-lilmoes-modtager-carsten-nielsen-legatet-2020


   

  3/15 

EFJ: Tine og næstformand Allan Boye Thulstrup har deltaget i EFJ’s årsmøde, der skulle 
have fundet sted i Zagreb, men i stedet for blev holdt online. Allan Boye Thulstrup blev i 
den forbindelse indvalgt i LAREG, den tværeuropæiske Labour Rights Expert Group. 
 
Offentligt ansattes ytringsfrihed: DJ har sammen med bl.a. AC, FH og Institut for 
Menneskerettigheder haft foretræde for Folketingets Retsudvalg (på Teams) for at 
argumentere for en sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. 
Karina Lorenzen, SF, vil i forlængelse af dette fremsætte et beslutningsforslag om emnet. 
Behandles efter nytår. 
 
Digital chikane: DJ har skruet op for arbejdet mod digital chikane. Der er bl.a. lavet en 
medlemsundersøgelse, som bliver omtalt i fagbladet Journalisten i løbet af december. 
Justitsministeriet har taget initiativ til, at der skal lovgives imod at chikanere. 
Kontakt til Justitsministeriet om at bidrage i det forberedende arbejde. 
 
Hviderusland: Opstanden fortsætter. Håber, at de kan holde kampgejsten oppe. Tine 
deltog den 23. oktober i møde i Udenrigsministeriet, hvor DJ og 10 andre organisationer 
var inviteret til møde med oppositionspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja. Løbende kontakt 
mellem DJ, EFJ, Unesco og International Media Support, IMS, om situationen i landet. 
 
Allan Boye Thulstrup: Apropos: IMS er blevet godkendt af Skat, således at støtte til IMS er 
fradragsberettiget.  
 
Udsatte generalforsamlinger: DJ har sendt en guide til specialgrupper og medarbejder-
foreninger om mulighederne for at holde generalforsamlinger / valgmøder online. 
Og at få valgt delegerede senest den 15. marts. 
Kontakt sekretariatet, hvis man ønsker hjælp. 
 
Hjælpepakker: Corona rammer fortsat hårdt i hele landet. Hjælpepakkerne er blevet 
forlænget til den 31. januar, men dog med en vis stramning. 
 
Seksuel chikane mv.: DJ har iværksat  en række initiativer. Herunder planlægges en 
undersøgelse blandt freelancere og selvstændige. 
 
55+-projekt for seniorer: Abelone Glahn, Karen Hedegaard, Peter Thornvig og Marianne 
Bækbøl arbejder på et bredt projekt for seniorer på arbejdsmarkedet. Det er støttet 
økonomisk af kredse og grupper og ophavsretsmidler. Det skulle have udmøntet sig i et 
fysisk møde. Nu bliver det i stedet for online i slutningen af marts og midten af april. 
Det er i god forlængelse af DJ’s overvejelser om tilbagetrækning. Vi har opmærksomhed 
på, at DJ’s medlemmer er fordelt i to grupper: Dem der gerne vil trække sig tilbage så 
snart som muligt, og dem der gerne vil fortsætte langt op i årene. 
 
Sebastian Risbøl Jacobsen: Sexisme i fagbevægelsen: Underskriftindsamling også med 
underskrifter fra DJ’ere. Er der sket noget vedrørende dette? 
 
Tine Johansen: Vi forventer, at undersøgelsen blandt DJ’s fagligt aktive kan udsendes 
inden jul. 
 
Sus Falch: Hjælpepakker: Vær opmærksom på nogle freelancere og selvstændiges behov 
for at kende til mulighederne for at overgå til dagpenge. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Overenskomstkrav: TV 2 Danmark og TV 2 Regionerne Referatforbud 
 

 Indstillinger: HB godkender de krav til overenskomstforhandlingerne 2021 på TV 2 / Dan-
mark, som tillidsfolk og øvrige medlemmer af medarbejderforeningens bestyrelse har 
udtaget. 
og HB godkender de krav til overenskomstforhandlingerne med Foreningen af TV 2-
Regioner, som tillidsfolk og stedfortrædere har udtaget. 
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Sagsfremstilling: - 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3.2. DJ’s kernefortællinger 
 

 Indstilling: Det indstilles: 
- At HB drøfter udkastet til kernefortælling og på baggrund af de under drøftelsen 
fremførte bemærkninger sender udkastet til viderebehandling i Arbejdsgruppen for nyt 
navn og Udvalget for Fastholdelse og Organisering.  
 
- At HB beslutter den videre proces for forslag til nyt navn. 
 
Sagsfremstilling: Kernefortælling og fagfortællinger 
Arbejdsgruppen for nyt navn har gennem juni, august og september holdt møder med 
samtlige bestyrelser for specialgrupper og -foreninger samt bestyrelsen for DMS.  
 
På møderne har bestyrelsesmedlemmerne dels besvaret spørgsmål, hvis svar har givet 
input til gruppens/foreningens fagfortælling, dels besvaret spørgsmål, hvis svar har givet 
input til det foreliggende udkast til kernefortælling for forbundet. Foruden disse møder har 
arbejdsgruppen fredag d. 2. oktober afviklet en online workshop for alle fagligt aktive og 
andre interesserede, hvor deltagerne besvarede de samme spørgsmål vedr. 
kernefortællingen.  
 
På baggrund af de input, der kom på møderne, har arbejdsgruppen udarbejdet det 
forelagte udkast til kernefortælling. De modtagne input fremgår af Bilag 2. 
 
Fagfortællinger og kernefortælling er opbygget efter samme skabelon med en indledende 
kort version, der fx kan bruges på roll-ups, og en efterfølgende uddybende fortælling.  
 
På baggrund af feedbacken vil arbejdsgruppen arbejde videre med kernefortællingen med 
henblik på at få den sendt til debat ved forårets generalforsamlinger og medlemsmøder og 
efterfølgende igen omkring HB med henblik på en indstilling til delegeretmødet.  
 
Desuden vil forslagene naturligvis blive forelagt hovedbestyrelsen med henblik på 
vedtagelse af en indstilling til delegeretmødet. Arbejdsgruppen stiller sig naturligvis - i det 
omfang det er muligt – til rådighed for at deltage på generalforsamlinger og 
medlemsmøder.  
 
Fagfortællinger 
Som Bilag 3 vedlægges oversigt over forslag til fagfortællinger. Enkelte af forslagene har 
været behandlet i de respektive bestyrelser, hvilket fremgår af bilaget, mens de øvrige er 
arbejdsgruppens forslag, som gruppen fortsat afventer tilbagemeldinger på fra 
bestyrelserne. 
 
Proces for nyt navn 
Det er arbejdsgruppens vurdering at et nyt navn bør bygge på værdierne i den endelige 
kernefortælling. 
Taget i betragtning at diskussionen om forbundsnavn er forbundet med mange forskellige, 
og divergerende, følelser og holdninger vil den optimale proces være, at der på baggrund 
af kernefortællingen findes en række forslag til nyt navn. 
 
Disse forslag kan efterfølgende debatteres på generalforsamlinger og medarbejdermøder, 
inden der kan være en grundig debat på delegeretmødet, hvor ét forslag skal opnå støtte 
fra 2/3 af de delegerede, hvis det skal vedtages. 
Det er arbejdsgruppens vurdering at en beslutning om et nyt navn til forbundet vil betyde, 
at diskussionen er lukket i mange år frem. 
 
Spørgsmålet er derfor om en række af online-møder frem mod et, måske forkortet, 
delegeretmøde, er den rette ramme om denne debat. 
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Der er derfor to forslag til videre proces som HB bedes drøfte: 
Alternativ 1:  
Vi holder fast i planen om at udarbejde en liste af mulige navne med udgangspunkt i 
Kernefortællingen, der kan danne baggrund for en debat på forårets møder og et 
beslutningsforslag på delegeretmødet april 2021. 
I så fald bedes HB og Observatører komme med input til nyt navn på dagens møde. 
 
Alternativ 2: 
Vi fremlægger kun Kernefortællingen for delegeretmødet 2021, med henblik på at arbejde 
videre med forslag til nyt navn ud fra en grundig og medlemsinddragende proces frem 
mod delegeretmødet april 2023. 
 
Debat: Indhold: Generel opbakning til formuleringerne – og anerkendelse af den hidtidige 
proces. Enkelte kommentarer:  
 
Peter Thornvig ville sikre sig, at de 5 fagpolitiske prioriteringer, som har været til høring i 
udvalg mv., ikke hermed også var lukket. 
 
Allan Boye Thulstrup: De fagpolitiske prioriteringer er på HB-dagsordenen den 18. januar. 
 
Sus Falch: ”Knokler for…”! ”Arbejder for…” er pænere. 
 
Anne Anthonsen Andersen: Gerne nogle værdibaserede formuleringer af overskrifterne, 
gerne inklusive ”solidaritet”. Og også gerne noget om retten til at udvikle sig i sit job. 
 
Karen Hedegaard: Der må gerne være et baggrundspapir til drøftelserne om navn, 
eksempelvis en opgørelse over medlemsfordelingen på forskellige faggrupper. 
 
Proces: Helt overvejende tilslutning til det foreslåede alternativ 2. 
 
Beslutning: Indhold: Godkendt med de ovenstående faldne bemærkninger. 
 
Proces: Godkendt kun at fremlægge Kernefortællingen for delegeretmødet 2021, med 
henblik på at arbejde videre med forslag til nyt navn ud fra en grundig og medlems-
inddragende proces frem mod delegeretmødet april 2023 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

 - 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, nøgletal, Ref.forbud vedr. 
Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 til orientering og godkendelse. 
 
Sagsfremstilling: Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af de bogførte 
indtægter og udgifter i de 3 første kvartaler af 2020. Indtægterne er lavere end forventet, 
hvilke skyldes et fald i antal medlemmer i 2019 samt en stigende ledighed pga. COVID-19.  
 
De afholdte udgifter i de 3 første kvartaler af 2020 har været en del mindre end forventet. 
Årsagen har været de begrænsede muligheder for at afholde faglige aktiviteter, besparel-
ser på driften af forbundskontoret samt vakante stillinger. Besparelsen på udgifterne over-
stiger nedgang i indtægterne, hvilke resulterer i et overskud på drift for 3. kvartal 2020 på 
2,9 mio.kr. Afkastet på værdipapirerne var negativt i de 3 første kvartaler og resultatet 
efter kapitalafkast giver derfor et underskud på 0,9 mio. kr. 
 
Årsskønnet for 2020 forventes ligeledes at blive påvirket af faldende indtægter. Der er for 
hele året indregnet et fald i kontingentet på 1,3 mio.kr. og et fald i annonceindtægterne på 
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0,2 mio.kr. ift. budget. Det samlede fald i indtægterne bliver 2,1 mio. kr.   
 
I årsskønnet bliver udgifterne ligeledes reduceret og det forventes, at de vil være 4,7 mio. 
kr. lavere end budget. Dette resulterer i et driftsoverskud på 1,4 mio.kr. Da kapitalafkastet 
& drift af ejendomme fastsættes til -1,1 kr. medfører det et samlet overskud efter kapital-
afkast på 329 t.kr. 
 
Debat: Peter Thornvig: Har corona-restriktionerne betydet besparelse på udgifterne til 
mødevirksomhed? 
 
Peter Reich: Det er vanskeligt at opgøre. Nogle møder er ikke blevet gennemført og har 
dermed sparet penge. Andre møder er blevet gennemført i f.eks. konferencecenteret 
Kosmopol, og har dermed været dyrere. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2021, 3.-behandling og beslutning, Lukket punkt, kun HB 
 

 Lukket punkt. Der orienteres på næste HB-møde. 
 
 

5.3. Overenskomst med DJ’s medarbejdere. Lukket punkt, kun HB (ikke bilag) 
 

 Lukket punkt. Der orienteres på næste HB-møde. 
 
 

5.4. Organisering og servicering, til beslutning. Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at godkende en ny organiseringsstrategi, herunder igang-
sættelse af Fase 1. 
 
Sagsfremstilling: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.5. DJ’s beskæftigelsesindsats, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at man tager orienteringen til efterretning,  
og at HB godkender, at omkostningerne på 120.-240.000 kr. konteres i driftsregnskabet, 
og at de derfor indgår i budgettet for 2021 (se Feedback på jobansøgninger, side 3-4). 
 
Debat: Generel opbakning til indstillingen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.6. Delegeretmøde 2021, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at tage beslutninger vedrørende gennemførelsen af DJ’s 
delegeretmøde i april 2021. FU indstiller,  

• at delegeretmødet holdes i april 2021. 
 

• at mødet holdes i løbet af én dag, søndag den 25. april, i blokke med passende 
pauser imellem. 
 

• og at delegeretmødet holdes som et online-møde for alle. 
Det bør undersøges, at HB-medlemmer og (foreslåede) dirigenter kan være samlet  
i DJ på Gammel Strand, så man kan holde pauser sammen. 

 
Sagsfremstilling: I DJ’s vedtægter § 25 fremgår først og fremmest følgende (se bilag 1 i 
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bunden af denne indstilling): 
Ordinært delegeretmøde holdes i ulige år i april.  
Delegeretmødet indkaldes med mindst 3 måneders varsel.  
Hovedbestyrelsen fastsætter stedet for delegeretmødet,  
og dagsordenen meddeles i medlemsbladet. 
Et delegeretmøde varer to dage (valgene foregår vedtægtsmæssigt på andendagen). 

 
DJ’s næste ordinære delegeretmøde er planlagt til at skulle foregå søndag den 25. og 
mandag den 26. april 2021 i Kolding. 
 
Det betyder, at HB på sit møde den 30. november skal tage beslutninger om 
gennemførelsen af delegeretmødet. 
På dette tidspunkt er det fortsat muligt at aflyse eller flytte lokale- og hotelbookninger. 
 
Det indstilles, at HB drøfter og beslutter følgende: 
1. Kan delegeretmødet gennemføres, eller skal det udskydes? 
2. Kan det holdes på én dag i stedet for to? 
3. Skal det være et fysisk møde og/eller online-møde. 
 
Alternativerne uddybes herunder. 
 
1. Skal delegeretmødet gennemføres på det planlagte tidspunkt,  
eller udskydes til et senere tidspunkt? 
Det indstilles, at delegeretmødet ikke udskydes, men at det gennemføres på det planlagte 
tidspunkt i april 2021. 
Ifølge prognoserne vil der ikke være en tilgængelig og udbredt corona-vaccine i april 2021. 
Det taler for at udskyde delegeretmødet til sensommeren/først på efteråret 2021. 
Omvendt er der sket så tilpas mange ting i DJ og resten af verden siden april 2019, at det 
taler for ikke at udskyde delegeretmødet. 
 
DJ fik i foråret lavet et juridisk notat om generalforsamlinger og delegeretmøder under 
corona. Notatet konkluderer blandt andet, at det er (hoved-)bestyrelsen, der har kompe-
tencen til at kunne træffe beslutninger om udsættelse eller gennemførelsen af delegeret-
mødet samt eventuelle fravigelser fra vedtægternes bestemmelser (se bilag 4.2.3.). 
Med de nuværende pladsrestriktioner vil delegeretmødet ikke kunne holdes i Kolding. 
 
2. Længden af delegeretmødet: Kan det gøres på én dag i stedet for to? 
Det indstilles, at der arbejdes på, at delegeretmødet kan gennemføres på én dag. 
 
Uanset om delegeretmødet i april 2021 gennemføres som et fysisk møde eller et online-
møde (eller en blanding af de to) er der sundhedsmæssige og praktiske grunde til at gøre 
mødet kortere end de to dage. 
Ved at holde det på en dag vil man således undgå en større fælles aftenbespisning og 
overnatning. 
Hvis mødet holdes i eksempelvis Odense eller Kolding, er det muligt for alle at kunne 
være fremme til mødestart kl. 10. 
 
Giver én dag tilstrækkeligt tid til at gennemføre dagsordenen: 

• Der kan skrues ned for de formelle ting vedrørende procedurerne for mødet, så 
man kommer hurtigere videre til den øvrige dagsorden. 
 

• Der kan findes en anden form til at mindes de afdøde medlemmer end at læse dem 
op. 
 

• Den mundtlige beretning kan være kortere og fokusere på det fremadrettede. 
Og dermed lade den skriftlige beretning indeholde ”det politiske regnskab” for den 
forgangne periode. 
 

• Vedtægtsændringerne kan tilstræbes at blive holdt på et minimum. Enten fordi der 
ikke nødvendigvis er særligt mange vedtægtsændringer og/eller fordi man netop for 
at kunne holde mødet på én dag accepterer at lade noget passere og vente til 
næste gang. 
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• Med de fem fagpolitiske prioriteringer, som efter planen turnerer rundt til general-
forsamlingerne, kan en handlingsplan-debat måske styres bedre. 
 

• Det elektronisk afstemningssystem sparer allerede en del tid. 
 
3. Mødets form: Fysisk og/eller online? 
På baggrund af en beslutning om at gennemføre delegeretmødet, 
og en beslutning om længden af mødet, indstilles det, at der tages stilling til mødets form. 
 
Sekretariatet har opstillet og anslået udgifterne til fire alternativer, A-D: 
 
A. Fysisk møde, ét sted, én dag 
Der kan forventes at komme ca. 350 delegerede. Et fysisk møde på én dag er det 
tætteste,  
man under de forventede omstændigheder kan komme på et helt normalt delegeretmøde. 
En beslutning om dette forudsætter, at det såkaldte store forsamlingsforbud ikke bliver 
sænket væsentligt fra de nuværende 500 (se bilag 2 nederst i denne indstilling). 
 
Ulempen ved fortsat at planlægge efter et fysisk møde er, at det kan risikere at blive 
kuldsejlet af yderligere generelle eller regionale restriktioner. 
Et fysisk møde kan også risikere at udelukke nogle deltagere, som ikke ønsker at udsætte 
sig selv for en potentiel sundhedsrisiko i forbindelse med transport og ophold. 
 
Økonomisk vil det blive betydeligt billigere at gennemføre det på en dag, da vi dermed 
undgår udgifter til middag og overnatning. 
 
B. Udelukkende online-delegeretmøde 
Det ovennævnte notat, som DJ fik udarbejdet om delegeretmøder og generalforsamlinger 
(se bilag 4.2.3.), konkluderede, at det er inden for det juridisk mulige at gennemføre 
delegeretmødet som et online-møde. 
 
Det vil i givet fald være en forudsætning, at online-delegeretmødet kan tilrettelægges og 
afvikles på en sådan måde, at deltagerne har de samme rettigheder og muligheder som 
ved et fysisk møde. 
Herunder at medlemmerne er sikret retten til at ytre sig og retten til at stemme. 
Man skal kunne sikre sig, at det er de rigtige personer, der deltager. 
Man skal sikre sig, at personvalg kan foregå på en rimelig måde. 
Og den elektroniske platform skal have en sådan udformning, at det ikke kræver særlige  
it-egenskaber at kunne deltage i online-mødet. 
 
Dette kan sikres med de platforme, som er kendte. Fordelen er desuden, at denne 
mødeform sikrer, at delegeretmødet kan gennemføres, fordi gennemførelsen ikke er 
afhængig af muligheden for at kunne samles. 
 
Ulempen er, at mødets form er langt fra det sædvanlige delegeretmøde. Mange af de 
delegerede vil være vant til at holde møder, webinarer mv. på online-platforme. Men et 
delegeretmøde med formentlig 350 deltagere kan blive en både teknisk og deltagelses-
mæssig udfordring. 
 
Økonomisk er det umiddelbart den billigste løsning. 
Det koster ekstra at få en sikker og attraktiv løsning på streaming, afstemningsmodul mv. 
til et online-møde med så mange deltagere. Men man sparer til gengæld næsten alle  
mad-, transport- og opholdsudgifter. 
 
C. Kombination af fysisk møde ét sted og online-møde 
Hvis man i videst muligt omfang vil have det fysiske møde, og hvis man gerne vil have de 
delegerede med, som er bekymrede for at rejse og samles, så er det kombinerede fysiske 
og online-møde en mulighed. 
 
Ulempen er, at det stiller deltagerne i mødet forskelligt, fordi der er forskel på de 
muligheder en deltager i lokalet har i forhold til den deltager, der sidder hjemme i stuen. 
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Økonomisk er det en dyrere løsning, da man både skal have et lokale, der er stort nok til 
at rumme en god del af deltagerne som i alternativ A, og også skal have en opsætning af 
streaming og online-afstemning som i alternativ B. 
 
D. Fysisk møde, flere steder/regionalt opdelt, én dag 
For at mindske risikoen ved at have mange deltagere samlet, og at mindske risikoen for 
mange delegerede ved at skulle rejse langt, kan man holde et opdelt delegeretmøde:  
 
De delegerede samles fysisk på 3-5 forskellige steder i landet, der transmitteres imellem 
mødestederne til storskærme, og mødet gennemføres på den måde som et almindeligt 
fysisk møde. 
 
Modellen kendes fra medarbejderforeninger som i DR og TV 2. Her har man i forvejen 
lokaliteterne og det professionelle udstyr til at gennemføre sådanne møder. 
 
Modellen har de fleste af fordelene ved det fysiske møde (som i alternativ A). 
 
Ulempen er, at den både praktisk og mødeteknisk kan være vanskelig at håndtere. 
 
Og økonomisk vurderes den til at være den dyreste, da der skal lejes lokaler, av-udstryr, 
teknikere mv. til alle lokaliteterne. 
 
Debat: Der var flere indlæg fra HB-kredsens medlemmer.  
Flere forhåbninger om, at det kunne lade sig gøre på én eller anden måde at mødes 
fysisk. Erkendelse af, at dette formentligt ikke er muligt. 
 
Når delegeretmødet kun bliver én dag, så var flere inde på, at den kommende HB bør 
overvej, om der er behov for et ekstraordinært delegeretmøde i efteråret 2021 eller 
senere. 
 
Beslutning: Godkendt,  

• at delegeretmødet holdes i april 2021. 
 

• at mødet holdes i løbet af én dag, søndag den 25. april, inddelt i blokke med 
passende pauser imellem. 
 

• og at delegeretmødet holdes som et online-møde for alle. 
Det bør undersøges, at HB-medlemmer og (foreslåede) dirigenter kan være samlet  
i DJ på Gammel Strand eller et andet passende sted, så man kan holde pauser 
sammen. 
 

• Desuden opfordring til, at den kommende HB overvejer, om der er behov for et 
ekstraordinært delegeretmøde i efteråret 2021 eller senere. 

 
 

5.7. Godtgørelse for fagligt arbejde, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at drøfte og beslutte følgende 3 ting vedrørende 
godtgørelse for fagligt arbejde: 
A.  Der skal være større åbenhed om de nuværende udbetalinger af godtgørelse for tabt 

arbejdsfortjeneste. 
 
B.  Det skal overvejes allerede nu at indføre en godtgørelse til studerende, der er fagligt 

aktive. Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup tog forbehold for de økonomiske 
konsekvenser af dette. 

 
C.  Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal forberede et forslag til delegeretmødet 

april 2021 til en ny model for godtgørelse for fagligt arbejde. 
 

Sagsfremstilling: På mødet i august behandlede HB et forslag til en fornyet model 
vedrørende godtgørelse for fagligt arbejde (se HB-mødet den 25.-26.08.2020 punkt 5.5.). 
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På baggrund af drøftelsen var det forventningen, at der kunne laves et justeret udkast til 
en model til fremlæggelse på HB-mødet den 30. november.  
Det har fra sekretariatets side ikke været muligt at skrue sådan en justeret model 
sammen.  
 
Dette forhold har FU drøftet og indstiller derfor nu, at HB’s drøftelse og beslutning deles 
op i 3 dele: 
A.  Der skal være større åbenhed om de nuværende udbetalinger af godtgørelse 

for tabt arbejdsfortjeneste. 
Et enigt FU indstiller, at der bliver en større åbenhed over for DJ’s medlemmer om de 
nuværende udbetalinger af godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
Det skal ske for at belyse, hvilke midler der bliver brugt på dette. 
Det skal på den anden side ske med skyldig hensyntagen til reglerne om persondata-
oplysninger mv. 

 
B.  Det skal overvejes allerede nu at indføre en godtgørelse til studerende,  

der er fagligt aktive.  
Ifølge de nuværende regler kan der selvsagt kun udbetales godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste, hvis der har været et tab af en arbejdsfortjeneste. 
Det betyder, at eksempelvis fagligt aktive studerende, der ikke i egentlig forstand har 
tabt en arbejdsfortjeneste, ikke kan få udbetalt godtgørelse. 
 
Et flertal i FU foreslår, at det overvejes allerede nu at vedtage en tilføjelse til DJ’s 
vedtægter, og dermed mulighed for at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejds-
fortjeneste til fagligt aktive studerende. 

 
Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup tog i FU forbehold for de økonomiske 
konsekvenser af dette, og udbad sig en økonomisk konsekvensberegning af 
forslaget, før de ville tage endelig stilling til det. 
 
Økonomisk konsekvensberegning: Hvis forslaget bliver vedtaget, anslås det at ville 
betyde en yderligere omkostning til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste på ca. 
900.000 kr. om året. 
 
Denne beregning er baseret på følgende:  
Godtgørelsen er i øjeblikket 2.500 kr. pr. dag. 
Der er 6 studerende-specialgrupper inklusive fællesorganisationen DMS. 
De kan deltage som observatører ved 8 dages HB-møder samt nogle HB-
udvalgsmøder, i alt ca. 150.000 kr.  
 
Desuden betyder DJ’s nuværende regler for godtgørelse af arbejde i bestyrelser,  
at en gruppe med 0-300 medlemmer kan have en bestyrelse på 5 medlemmer  
og få tabt arbejdsfortjeneste for 10 mødedage om året: 
5 bestyrelsesmedl. x 10 mødedage x 6 studerendegrupper x 2.500 kr. = 750.000 kr. 
 
I alt 900.000 kr. 

 
C.  Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forberede et forslag  

til delegeretmødet til en model for godtgørelse for fagligt arbejde. 
Det har ikke været muligt for sekretariatet at komme frem til en justeret og tilfreds-
stillende model for godtgørelse af fagligt arbejde. 
 
Det er på den anden side utilfredsstillende, hvis der går år og dag, inden HB eller et 
delegeretmøde kommer frem til en beslutning om en model for godtgørelsen, som 
kan være mere gennemsigtig og retfærdig end den nuværende. 
 
Derfor indstiller et enigt FU, at HB nedsætter en arbejdsgruppe på 3-5 personer fra 
HB-kredsen, som sammen med nødvendig sekretariatsbistand kan fremkomme med 
et forslag, der kan forelægges for HB og/eller senest på delegeretmødet i april 2021. 

 
Debat: A. Åbenhed:  
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Sus Falch: Hvis der skal offentliggøres oversigter, så er det væsentligt, at de er 
retvisende. De bør sendes til den enkelte til tjek inden offentliggørelse. 
 
B. Godtgørelse til fagligt aktive studerende: 
Drøftelsen af dette punkt var lang.  
Dels, at det er urimeligt, at studerende ikke får en godtgørelse som mange andre. 
Dels at vedtægterne imidlertid siger, at der skal være en tabt arbejdsfortjeneste. Derfor 
tvivl, om man kan beslutte at give godtgørelsen uden en forudgående vedtægtsændring.  
Dels en påpegning af, at en imødekommelse af forslaget ville blive meget dyrt. 
Og en påpegning af, at dette ikke vil forenkle administrationen af ordningen, som det ellers 
var forhåbningen. 
 
Vilas Holst Jensen: Studerende-grupperne har en rotationsordning, så der ikke er 
repræsentanter fra alle 6 studerende-grupper til alle HB-møderne. Kun 2 eller 3. 
 
Sus Falch stillede forslag om, at godtgørelsen kun skulle gælde repræsentation ved HB-
møder og HB-udvalgsmøder:  

Fra og med i dag får studerende repræsentanter, der deltager i HB-møder og HB-
udvalgsmøder på tro og love godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste på linje med 
freelancere. 
 

Thilde Høybye havde helst set en honorar-model i stedet for en udbygning af tabt 
arbejdsfortjeneste-modellen. Hun kunne dog tilslutte sig denne model. 
 
C. Arbejdsgruppe: Tilslutning til dette. 
 
Beslutning:  
A.  Der skal være større åbenhed om de nuværende udbetalinger af godtgørelse for tabt 

arbejdsfortjeneste. Godkendt. 
 
B.  Godtgørelse til studerende, der er fagligt aktive: Fra og med i dag får studerende 

repræsentanter, der deltager i HB-møder og HB-udvalgsmøder på tro og love godt-
gørelse for tabt arbejdsfortjeneste på linje med freelancere. 
 
Afstemning: Godkendt (10-3-1) (Henrik Friis Vilmar fraværende). 
For: Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Freja Wedenborg, Karen 
Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl 
Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 
Imod: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Johnny Frederiksen. 
Undlod: Frederik M. Juel. 
 

C.  Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal forberede et forslag til delegeretmødet 
april 2021 til en ny model for godtgørelse for fagligt arbejde. 
Godkendt. Arbejdsgruppen: Sus Falch, Johnny Frederiksen, Anders Stoffer.  
Sekretariatet: Peter Reich, Hans Jørgen Dybro. 

 
 

5.8. Vilkårsaftale for formand og næstformand, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller, at HB godkender de opdaterede vilkårsaftaler med forbundets 
formand og næstformand, og at man bemyndiger sekretariatschef Karin Mette Thomsen 
og/eller et medlem af FU til at underskrive aftalerne på vegne af DJ. 
 
Sekretariatschefen indstiller desuden, at HB i sin midte udpeger 2 medlemmer til sammen 
med sekretariatschefen at udforme en indstilling til, hvilke eventuelle yderligere vilkår der 
skal gælde for en formand og næstformand. 
 
Sagsfremstilling: De vedhæftede vilkårsaftaler beskriver de grundlæggende vilkår for en 
formand og en næstformand jf. DJ’s vedtægter mv.  
 
Sekretariatschefen ønsker sammen med 2 repræsentanter fra HB at gøre sig overvejelser 
om, hvilke eventuelle yderligere vilkår der kan være gældende. 
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Herunder eksempelvis supplerende vilkår vedrørende barsel, 
vilkårene ved længerevarende fravær på grund af sygdom eller andet, 
og herunder eventuelle muligheder for stedfortræder. 
 
Gruppen skal fremlægge en indstilling til godkendelse i FU og HB. 
 
Debat: Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup erklærede sig selv inhabile og deltog ikke i 
behandlingen af dette punkt. 
 
Beslutning: Opdaterede vilkårsaftaler med formand og næstformand godkendt.  
Sekretariatschef Karin Mette Thomsen og/eller et medlem af FU bemyndiget til at under-
skrive aftalerne på vegne af DJ. 
 
Godkendt, at der nedsættes en arbejdsgruppe fra HB, der skal lave en indstilling til, hvilke 
eventuelle yderligere vilkår der skal gælde for en formand og næstformand. 
 
Arbejdsgruppen: Elisabeth Hamerik Schwarz, Per Schultz-Knudsen og Karin Mette 
Thomsen. 
 
 

5.9. Mediernes Pension: Præmiejustering og udbetalingsprincip, Referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB drøfter, hvorledes prisstigningen pr. årsskriftet med 15 
procent skal kommunikeres til medlemmerne, jf. nedenstående punkt 1 
Derudover orienteres om arbejdet i Mediernes Pension for så vidt angår de to i 
bestyrelsen for Mediernes Pension nedsatte arbejdsgrupper, jf. nedenstående punkt 2. 
 
Sagsfremstilling: - 
 
Beslutning: Drøftet. Til orientering. 
 
 

5.10. Kreds O-medlemmer til specialgrupper, til efterretning 
 

 Indstilling: HB tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: HB orienteres om, at delegeretmødebeslutningen fra 2019 om at alle 
skal vælge delegerede i enten en medarbejderforening eller en specialgruppe – og ikke 
længere i en geografisk kreds – snart er gennemført. 
FU behandlede og godkendte i oktober skriftligt en indstilling om oprettelsen af Valg-
gruppen for pensionister og efterlønnere, Valggruppen for Pensionister og Efterlønnere. 
Denne specialgruppe er en vigtig del af den flytning af mange DJ-medlemmers  
O-medlemskab (se note nederst i denne indstilling) fra en geografisk kreds og til en 
specialgruppe. 
DJ og Medlemsafdelingen har således siden midten af september skrevet til ca. 4.200 
medlemmer om denne ændring. 
 
Af de 4.200 er det anslået ca. 1.700, som vil stige i kontingent. De fleste var nemlig i 
forvejen medlem af en specialgruppe eller er pensionister/efterlønnere. 
Der har foreløbigt været få, færre end 10, kritiske henvendelser fra medlemmer om dette. 
 
Uddybende: Delegeretmødet i 2019 besluttede, at alle DJ-medlemmer fremover skal 
vælge delegerede i enten en medarbejderforening eller en specialgruppe – og altså ikke 
længere i en geografisk kreds. 
Derfor er det nu nødvendigt, at alle de medlemmer, som er O-medlemmer i en geografisk 
kreds får flyttet sit O-medlemskab til en specialgruppe (eller til en medarbejderforening, 
hvis de ved en fejl ikke er registreret i en sådan). 
 
Det ser foreløbigt ud til at lykkes, og vi regner med at være på plads med udgangen af 
november. Det skal være på plads inden midten af december 2020, fordi der på det 
tidspunkt skal laves en opgørelse over medlemstallet i alle medarbejderforeninger og 
specialgrupper forud for valgene af delegerede til delegeretmødet i april 2021. 
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Som udgangspunkt fordelte O-medlemmerne i kredsene sig på følgende måde: 
 
Kreds O, fordelt på kategorier: 
 

  

1. I-medlem* i specialgruppe  651 

Danske Bloggere 0  

DJ Fotografer 9  

DJ Kommunikation 96  

Film & TV 106  

FBO 1  

Freelancegruppen 42  

Journalisterne i DJ 280  

Organisationsgruppen 23  

Visuelt Forum 53  

 I-medlem i flere specialgrupper 41  

   

2. Pensionister og efterlønnere  1.188 

Kreds O, Pensionister 1.122  

Kreds O, Efterlønnere 66  

   

3. Kreds O, ingen specialgruppe  2.426 

   

Kreds O i alt  4.265 

 
1. I-medlem i specialgruppe: De 651 kreds O-medlemmer, der er I-medlemmer 
(interesse-medlemmer) i en specialgruppe, er blevet orienteret om, at de får ændret deres 
medlemskab til at være O-medlem i den pågældende specialgruppe. 
De 41 af dem er I-medlem i to eller flere specialgrupper. De fik besked på at vælge, 
hvilken af specialgrupperne, de ville være O-medlem af. 
Ingen af disse stiger i kontingent, da O- og I-kontingentet er det samme. 
 
2. Pensionister og efterlønnere: De knap 1.200 pensionister og efterlønnere (, som ikke 
i forvejen er medlem af en specialgruppe,) bliver O-medlem af den nyoprettede special-
gruppe, Valggruppen for Pensionister og Efterlønnere. (Se bilag 5.10.1). 
Kontingentet til denne gruppe er 0 kroner, så de stiger heller ikke i kontingent. 
 
3. Kreds O, ingen specialgruppe: De godt 2.400 kreds O’ere, som ikke er medlem af en 
specialgruppe, har fået tilsendt en mail om, at de senest den 1. november skal vælge en 
specialgruppe. 
I mail’en er der oplysning om og links til de specialgrupper, de kan vælge imellem. 
Der er også oplysning om, at hvis ikke de efter 2 rykkere og senest den 1. november har 
valgt en specialgruppe, så vil de blive placeret i en specialgruppe på baggrund af de 
oplysninger, vi har om uddannelse, titel og arbejdssted. 
 
Af de 2.400 kreds O’ere uden specialgruppe er en tredjedel på nedsat kontingent (enten 
fordi de er ledige eller tjener under grænsen for fuld kontingent).  
For dem er medlemskab af en specialgruppe gratis. 
 
For de resterende anslået ca. 1.700 medlemmer vil kontingentet stige med mellem 5 og 
80 kr. pr. måned afhængigt af, hvilken specialgruppe de vælger. 
 
Ved fristens udløb havde over halvdelen af de 2.400 medlemmer selv valgt en special-
gruppe. I overensstemmelse med de mails, som medlemmerne har fået, så bliver de 
resterende medlemmer placeret af medlemsafdelingen i én af specialgrupperne med 
udgangspunkt i vedkommendes uddannelse, titel, arbejdssted mv.  
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Udmeldelser. Vi holder øje med, om der er udmeldelser i anledning af ændringerne.  
Siden udsendelserne i september har der ikke været en bemærkelsesværdig stigning. 
 
Risikoen for udmeldelser begrundende i maj 2020 en indstilling til FU og HB om en mere 
lempelig praktisering af delegeretmødebeslutningen, så det var frivilligt, om man ville være 
medlem af en specialgruppe. 
Det blev afvist af HB med henvisning til, at der så ville blive en stor gruppe medlemmer 
uden stemmeret. 
 
Note:  O-medlem = organisatorisk medlem = den specialgruppe eller medarbejder-
forening, hvor man har stemmeret til valg til delegeretmøder. 
Herudover kan man være I-medlem = interessemedlem i andre specialgrupper. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.11. Radio- og tv-nævn, indstilling af kandidater, til orientering. Referatforbud 
 

 Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.12. Fonde og legater, nedlæggelse, til beslutning. 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at nedlægge en række fonde og overføre de resterende 
midler til en lukket og særskilt konto i DJ’s pengeinstitut. 
 
FU indstiller til HB at bemyndige formandskabet og/eller økonomichef Peter Reich til at 
underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med nedlæggelsen af fondene. 
 
Og det indstilles, at HB bemyndiger det til enhver tid siddende FU til at beslutte eventuelle 
udlodninger af legater fra fondenes resterende midler. 
 
Sagsfremstilling: DJ administrerer en række ikke-erhvervsdrivende fonde, hvori der 
påhviles årligt at uddele legater i henhold til de enkelte fondes formålsbestemmelser.  
De pågældende fonde er oplistet på det nedenstående bilag med angivelse af den tilbage-
værende portofølge/depotværdi. 
   
Med det aktuelle renteniveau er afkastene fra disse portofølger selvsagt meget beskedent. 
Og da pengeinstituttet opkræver et årligt forvaltningsgebyr på næsten 2.000 kr. pr. fond, 
så har flere af fondene samlet set et negativt afkast. Det vil derfor ikke være muligt at 
uddele legaterne.  
Det betyder alt i alt, at DJ bruger unødige men nævneværdige ressourcer på at vedlige-
holde en række fonde, uden at det løfter det, der var formålet med fondene. 
 
Af praktiske og juridiske grunde er det ikke muligt at sammenlægge fondene, da deres 
formålsbestemmelser er meget forskellige.  
Og selv hvis man kunne, ville det ikke bringe aktiverne op i nærheden af den anbefalede 
størrelse for at kunne opfylde formålene. 
Civilstyrelsen vurderer således, at med det nuværende renteniveau skal en almennyttig 
fond generelt set have aktiver på minimum 2 millioner kr. for at kunne opfylde sine formål. 
 
Det indstilles derfor, at HB godkender, at DJ kan ansøge Civilstyrelsen om at kunne 
nedlægge fondene og at overføre de resterende midler til en særskilt konto i DJ’s 
pengeinstitut,  
at FU indstiller til HB at bemyndige formandskabet og/eller økonomichef Peter Reich til at 
underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med nedlæggelsen af fondene, 
og at HB bemyndiger det til enhver tid siddende FU til at beslutte eventuelle udlodninger af 
legater fra fondenes resterende midler. 
 
Hvis Civilstyrelsen imødekommer ansøgningerne om opløsning, kan der ske udbetalinger 
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af legater fra de respektive fondes hovedstole.  
Midlerne skal være uddelt efter senest 3 år. 
 
Debat: Opbakning til indstillingen. Vedrørende Carsten Nielsen-legatet: HB bør beslutte et 
grundlag for tildelingen, når fundatsen bortfalder. 
 
Beslutning: Indstillingen godkendt.  
Carsten Nielsen-legatets fundats overføres til en HB-indstilling og -beslutning,  
så uddelingen af legatet fra DJ dermed kan videreføres. 
 
 

5.13. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: Liste over tidligere beslutninger samt en kort status på emnet, til 
efterretning. 
 
Debat: Teksten vedrørende Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund bør opdateres. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Ros fra HB til dirigenterne for god mødeledelse. 
 
Tine Johansen takkede for et godt møde, ønskede go’ jul, godt nytår og på gensyn til 
næste HB-møde den 18. januar 2021. 
 
 

 
 
/DYB 


