
2013 Beretning  
Formand Sven Rørbæk Madsen leverede for 14. og sidste gang bestyrelsens mundtlige beretning 
for 2012 ved generalforsamlingen den 7. marts 2013 på Bramdrupdam Kro.  

Som jeg annoncerede allerede for et år siden, så holder jeg i dag den 14. – og sidste – beretning for Kreds 

3, og når jeg ikke satser på genvalg, er der jo ingen grund til at gøre den længere end højst nødvendigt. 

Siden vi mødtes her for et år siden til generalforsamling, har vi haft pænt mange arrangementer. Alle gode 

og vel tilrettelagte og med varierende søgning af medlemmerne. 

Vi har ad to omgange beskæftiget os med etik det seneste år. Ganske vist på forskellige måde og på 

forskelligt grundlag. I første omgang tog vi fat om den journalistiske etik, der afgør, hvor langt vi skal gå for at 

afsløre korrumperede, magtliderlige politikere og virksomhedsledere i deres forsøg på at nå toppen. Er det 

slut med at holde hånden over kilder, eller skal vi vende tilbage til den gamle dyd med at beskytte kilderne. 

Til at diskutere det med os havde vi 17. april inviteret chefredaktør Poul Madsen, Ekstra Bladet og redaktør 

Lasse Jensen, fra DR-programmet ”Mennesker og Medier”. 

Det blev en aften i bokseringen, hvor de to kombattanter delte øretæver ud. Godt bistået af de mange 

interesserede medlemmer, der var dukket op til dette arrangement.. Mødet blev holdt i forbindelse med Helle 

Thorning og hendes mands skattesag, som rent mediemæssigt var eksploderet kort forinden. Ekstra Bladet 

havde afsløret spindoktor i Skatteministeret Peter Arnfelt som kilden til historierne i både EB og BT. 

Et rigtig godt arrangement. 

Det andet møde om etik, trak stort set ingen medlemmer. 6-7 var til stede på Radio Syd i Aabenraa, da 

Mogens Blicher Bjerregaard lagde vejen forbi for at få at vide, hvad vi mente om de stramninger på 

medieansvarsområdet, som politikerne går og overvejer. Mødet blev gennemført 19. november, og debatten 

skulle være med til at give Mogens Blicher Bjerregaard et grundlag for arbejdet med justeringen af de 

presseetiske regler. Det er desuden en sag, der kommer op på det forestående delegeretmøde i DJ i 

Kolding. Så her kan man sige, at det virkelig var de få (6-7), der fik indflydelse på, hvad Mogens Blicher 

Bjerregaard på kreds 3's vegne skulle putte ind i oplægget til nye etiske regler. 

Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at opfordre Jer til at møde op til sådanne arrangementer, for det kan 

helt sikkert give indflydelse på det, som politikerne beslutter i sidste ende. 

Sidste års kreds-studietur gik til Luxembourg, hvor vi oplevede en række spændende faglige ting. Bl.a. var vi 

gæster i dan danske ambassade, hvor vi møde ambassadør Louise Bang Jeppesen, som gav os rigtig godt 

indblik i, hvad det indebærer at være dansk ambassadør i det lille finansrige. 

Vi var også inviteret til møde i Danske Bank International, hvor vi mødte direktør Klaus Mønsted Pedersen, 

som kunne fortælle om, hvordan den danske afdeling forvalter millonformuer for kunderne, hvoraf mange af 

dem er danskere. 

Vi havde også et meget interessant besøg i EU-domstolen, hvor vi bl.a. på vores egne kroppe fik at føle, 

hvad de meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der er EU’s institutioner, betyder, når man skal ind 

som besøgende. I domstolen havde vi foruden en rundvisning i den store og meget imponerende bygning 

også et møde med den danske dommer, som jeg har glemt navnet på. Men det var rigtig interessant at høre 

ham fortælle om sin arbejdsdag – og hvordan domstolen fungerer. 

Som noget nyt startede vi sidste år også en turne, hvor vi tager rundt i kredsen for at møde medlemmerne 

under mere uformelle former, hvor vi udelukkende lægger vægt på det sociale samvær. 



Vi startede nemlig en række fredags-barer, som efter hensigten skal nå hele vejen rundt i en periode. 

Premieren fandt sted i Vejle den 7. sept. sidste år, og for at det ikke skal være løgn, så foregik det på 

”Lumskebuksen”. 

Et hyggeligt værtshus på havnen i Vejle, og selvom vi langt fra fyldte hele værtshuset, så var det glædeligt, 

at der mødte flere frem, som vi aldrig tidligere havde haft besøg af i kreds-sammenhæng, så det var rigtig 

gode kontakter at få. 

Fradagsbar nummer to var den 5. oktober i Haderslev, hvor en halv snes medlemmer mødte op, og flere af 

dem holdt ud helt til midnat, så der var masser af tid til at netværke, som det jo hedder nu om stunder. 

Det er hensigten, at vi i den kommende tid vil invitere til lignende fredagsbarer i Sønderborg, Aabenraa og 

Esbjerg, så vi på den måde kommer hele raden rundt i løbet af et års tid. 

Den 3. oktober havde vi et både fagligt og underholdende møde i Stadion-faciliteterne i Haderslev, hvor 

vores eget bestyrelsesmedlem Lars Paaske optrådte på slap line med sine mange oplevelser som reporter 

for DR ved sommerens olympiade i London. Det var oprindelig planlagt, at Lars skulle have støtte og back 

up fra DR-kollegaen Erik Nielsen, som også var med i London som reporter, men han måtte i sidste øjeblik 

melde afbud, hvorefter Lars stod med det hele selv. 

Det viste sig dog, at det ikke var noget problem. Lars klarede hele aftenen selv, og det blev en både sjov og 

meget interessant aften, som deltagerne var meget glade for. 

Ska’ vi ikke lige give ham en hånd for det? 

Ud over de arrangementer, jeg lige har nævnt, så har vi også i årets løb tilbudt medlemmerne en række 

andre arrangementer, som blev lavet med forskellige samarbejdspartnere. 

Sammen med de øvrige kredse i Dansk Journalistforbund var vi medarrangør af en faglig studietur til Polen 

sidste forår, og den 30 maj havde vi et fællesarrangement med Kreds Fyn. En film- og foredragsaften, hvor vi 

så filmen ”The New York Times – bag facaden”. 

I samarbejde med Kommunikationsforeningen KOM Syd kunne vi tilbyde vores medlemmer et dagskursus 

om kommunikation i en krisetid, som blev holdt på Designskolen i Kolding, og endelig tilbød vi i samarbejde 

med Distriktsbladsgruppen i oktober et tredages kursus, der var målrettet journalister i den skrevne presse. 

Det havde overskriften ”Prøv kræfter med digitale værktøjer”. 

Som I kan forstå på denne gennemgang, har vi i bestyrelsen igen haft et travlt år med mange aktiviteter, og 

mange flere er på vej. For øjeblikket arbejder vi f.eks. på højtryk med et arrangement om den såkaldte 

Thomas Bankhe-sag, der jo som bekendt endte med, at han måtte gå af som borgmester i Fredericia. Vores 

indgangsvinkel til den sag bliver naturligvis journalisternes, kommunikationsfolkenes og pressens rolle i hele 

forløbet, og i løbet af kort tid vil I efter planen modtage en invitation til en spændende aften i Fredericia, hvor 

vi skal have hele den sag – om jeg så må sige – Bankhet på plads. 

På den politiske front har vi også gennem hele året deltaget, idet vi har været repræsenteret i København på 

alle Hovedbestyrelsens møde – på nær et enkelt. Alle kredse har observatørstatus på HB-møderne, som 

ofte strækker sig over to dage, og det er som regel kredsformændene, der deltager, men vi har lov til at 

sende en substitut, hvis formanden er forhindret. 

Så sent som i den forløbne weekend var seks af bestyrelsens medlemmer deltagere i det årlige 

Kredsbestyrelsesseminar, som i år var henlagt til København. Selve tilrettelæggelsen af disse seminarer går 

på skift mellem kredsene. Til næste år foregår det i Kreds 6, som er Nordjylland, og om to år er det igen 

vores tur her i det Syd- og Sønderjyske. 



På disse Kredsseminarer er dagsordenen fyldt med fagpolitiske emner, og i de år, hvor vi har 

delegeretmøde, er det ikke mindst netop delegeretmødet, der præger dagsordenen. 

I den forbindelse vil jeg til slut lige nævne, at vi på det kommende delegeretmøde barsler med et forslag her 

fra Kreds 3, som vi håber på at få de øvrige kredse med på. Vi luftede det i weekenden, og der var i hvert 

fald ikke en eneste af deltagerne i seminaret, der talte imod. 

Det handler om Fagligt Forum, som HB ifølge vedtægterne er forpligtiget til at afholde i de år, hvor der ikke 

er delegeretmøde. Det er en millionudgift for forbundet, og den udgift står efter vores opfattelse ikke i forhold 

til det faglige udbytte, så allerede på delegeretmøde for to år siden forsøgte vi at få pålægget om at afholde 

Fagligt Forum skrevet ud af forbundets vedtægter. 

Det lykkedes ikke, så derfor prøver vi igen – men i en mere moderat udgave. 

I vedtægterne står der i dag: ”Fagligt Forum holdes i lige år”. 

Det vil vi nu stille forslag om bliver ændret til: ”Fagligt Forum KAN holdes i lige år”. 

Dermed får den til enhver tid siddende hovedbestyrelse mulighed for at holde Fagligt Forum i de lige år, hvor 

der ikke er delegeretmøde, men den får også mulighed for at lade være, og det kunne jo være, at vi i næste 

måned får valgt en ny hovedbestyrelse på delegeretmødet her i Kolding, som har den samme sunde 

økonomiske indstilling til tilværelsen, som vi har i Kreds 3’s bestyrelse: Nemlig at udbyttet skal stå mål med 

investeringerne. 

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for den tillid I har vist mig nu gennem efterhånden en halv generation. 

Jeg har haft nogle rigtig gode år med kredsarbejdet og nogle herlige bestyrelseskolleger, som jeg er kommet 

til at holde meget af. 

Tak for stor opbakning – både fra medlemmer og bestyrelseskolleger. Som formand er jeg en færdig mand, 

men det er dog ikke ensbetydende med, at jeg er helt færdig i fagligt arbejde. Men det vender vi tilbage til lidt 

senere 

 


