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Referat fra generalforsamlingen på Bramdrupdam Kro, den 7. marts 2013 klokken 19.13. Referent: 
Iben Hauschultz.  

27 medlemmer og to gæster – hhv. Anja Dybris fra Freelancegruppen og Bo Elkjær fra fagbladet 

Journalisten – var mødt op. 

1) Valg af dirigent: For 28. gang Per Andersen. 

2) Bestyrelsens beretning: For 14. og sidste gang med Sven Rørbæk Madsen i hovedrollen. ”Pænt mange 

arrangementer med varierende tilslutning”, sagde Sven om det forgange års Kreds3-eventkalender, der bl.a. 

talte 2 x etikmøder – det ene om journalistisk etik og hvor grænserne for kildebeskyttelsen går. Det blev en 

interessant og underholdende aften med Poul Madsen fra Ekstrabladet (der jo afslørede Peter Arnfeldt som 

som kilden i Thornings skattesag) og Lasse Jensen, der flittigt delte ud og tog imod øretæver. Det andet om 

Medieansvar og presseetiske regler – knap så stort et tilløbsstykke, men ikke mindre interessant for de få 

fremmødte. 

Kredsturen til Luxembourg førte rejseholdet på besøg hos den danske ambassadør og på visit i Danske 

Bank (hvor vi lærte noget om millionformuer) og til EU-domstolen, hvis sikkerhedstjek får Shipols til at ligne 

en skovtur. Også herhjemme ”turede” bestyrelsen rundt i landsdelen med budskabet om det vigtige i at 

sætte ansigt på kollegerne og i at netværke – ”før hed det at få nogle bajere sammen”. Vi lagde ud på 

Lumskebugten i Vejle og fortsatte i Haderslev. Her mødte både kendte og ukendte kolleger op og fik en god 

faglig og social aften. 

I oktober var Lars Paaske (ufrivilligt pga. afbud fra oplægsholderen, men slet ikke uden vid og bid) på slap 

line på Haderslev stadion, hvor han fortalte om at være sportsreporter ved OL. Kredsen var desuden 

medskyldig i kredsenes studietur til Polen og i Kreds Fyns filmaften ”New York Times indefra”, i et kursus om 

kommunikations i krisetid og i et 3 dages kursus i digital journalistik. 

Lige nu forbereder bestyrelsen en temaaften om Thomas Banke-sagens udfordringer for kommunikatører og 

journalister og pressens rolle i sagen. Af politiske aktiviteter nævnte formanden bl.a. observatørposten (for 

kredsen) i HB og ikke mindre vigtig kredsbestyrelsesseminaret (netop afholdt i Kbh; 2014 er det Nordjylland; 

2015 i Kreds3). Et af emnerne var Kr.3-forslaget om at indføre et ”kan” i vedtægterne ”Fagligt Forum kan 

afholdes i lige år” og derved spare millionudgiften til arrangementet. Udbyttet står ikke helt mål med 

indsatsen. 

Efter den svada betegnede formanden sig som en ”færdig mand” … altså på formandsposten – ikke i 

bestyrelsesarbejdet – og lagde op til et ½ generationsskifte. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen. Således blev den. 

3) Regnskabet: Blev forelagt og gennemgået: Kreds3 slutter2012 af med et underskud på 9.314,- kr. og en 

ganske pæn egenkapital, som er sat på opsparingskonto. Ikke for at puge penge sammen, men for at få flest 

mulige renter af hvad vi har. I 2013 sparer vi 10.000 på flytning af web til forbundets platform. Det ”koster 

gratis” – Kolding Journalistklub, der hidtil har ”boet” hos os bliver dermed hjemløs, men det findes der jo 

billige løsninger på. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4) Indkomne forslag: Ingen indkomne!  

5) Valg: Vi skal ha en ny formand, sagde formanden, ”et generationsskifte” sagde han. ”Og et 

generationsskifte behøver ikke altid gå nedad, det kan også gå opad”, sagde han og foreslog netop 

pensionerede Helge Andreassen som ny formand … og 1, 2, 3 så var han valgt. 



Helge takkede for valget og lovet at være lydhør overfor medlemmernes behov, især fra de store 

arbejdspladser, og proklamerede derefter at han vil ”holde sædet varmt til en yngre kan tage over”. 

På valg var også Lars Paaske, Maya Munksgaard, Karsten Himmelstrup, som blev valgt pr. akklamation 

ligesom Sven Rørbæk Madsen – på den nye formands forslag blev valgt ind på den ledige plads efter Helge, 

”selvom det kan være træls at trækkes med gamle formænd” … hvorefter Sven lovede at smække hælene 

sammen … måske ikke helt, men han sagde altså: ”jeg følger formandens bud!” 

Suppleanterne Iben Hauschultz, Claus Dahl-Sørensen og Kim Kiholm blev alle genvalgt – det samme gjorde 

de to revisorer: Ole Sørensen og Knud Fryland. 

6) Fastsættelse af kontingent: Forbliver uændret 

7) Eventuelt: Under evt. præsenterede Ajna Dybris fra Freelancegruppen sig. FG har besluttet at ville 

deltage i flest mulig kredsgeneralforsamlinger for at lytte, lære og netværke. FG har 62 delegerede, men til 

dato kun valgt 56, lød opfordringen til Kreds3s freelancere til at lade sig vælge. FG ønsker stærk 

repræsentation på delegeret mødet for at tage emnet op: genoprette efteruddannelsespuljen (kørte som 

forsøg indtil 2012), bl.a. for at sikre at medlemmer, der er ansat på vilkår uden ret til efteruddannelse (40% af 

DJ-medlemmerne) undgår at blive hægtet af udviklingen. 

Den nyvalgte formand følte derefter trang til at tage orde og sige ”et eller andet til Sven” – det blev til et kort 

vu over fordums formandssituation: i 1999 fx måtte GF suspenderes, for ingen ville være formand – det 

ændrede sig med Sven, der har siddet på posten i 14 år. Som tak og til glæde og fornøjelse i sine nu HB-

møde fri tid fik han overrakt en flaske god whisky. 

Mie Sparre suppelerede fluks: Sven blev valgt ind på at han ville nedlægge kredsene. Hun selv på, at 

afskaffe kredsturene. Ingen af dem havde held til det, og ikke mindst takket være Svens indsats er 

kredsturene blevet interessante og vedkommende … og rejsebureaumodstanderen Mie er muteret til 

tilhænger. ”Kredsturene giver især kolleger på de små arbejdspladser mulighed for faglig udvikling”. 

Undertegnede greb chancen til at slå et slag for DJs mentorordning: den giver unge kolleger en nær 

sparringspartner og mentor får ikke bare lejlighed til at øse af egen viden og erfaring, mens til at reflektere 

over egen praksis. Det er absolut anbefalelsesværdigt. 

Rosinen i pølseenden: Lars Lindskov – kredsens HB-medlem informerede kort om DJs ønsker om at 

undersøge mulighederne for en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog. Det kommer bl.a. af at 

arbejdsmarkedet for DJ-medlemmer har ændret sig meget over de senere år: fra store arbejdspladser med 

OK til enormt mange individuelle aftaler og ikke mindst mange forskellige uddannelser. Det HB/delegeret-

mødet vil bede medlemmerne om at give tilsagn til er at indlede en ”date” med KS og til at ”føle efter” – for 

ikke at sige regne på – om en fusion er en farbar vej, hvilke udfordringer (fx antallet af kredse, navn, struktur) 

og muligheder (fx én stemme, fælles rekruttering af nye/unge medl., adm. besparelser) en sådan fusion i 

givet fald medfører. 

Fusionen vil ikke gøre kommunikatører og mediefolks forbund specielt stort (knap 25.000 medl.), bare 

stærkere. En tænketank – som bl.a. Cathrine Reinert og Maya Munksgaard er medlemmer af – har tænkt 

over spørgsmål om bl.a. pressekortet – hvad tanken har tænkt, ser i et kompendium, som alle får lejlighed til 

at diskutere i kredsene. 

Næste emne under evt. var en kort drøftelse af ”ulønnet praktik” vs. stud. comm.’er, der får SU under praktik 

– ”et mærkeligt marked” kaldte Anja Dybris dette. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden! 

 

Efter generalforsamlingen var konstituering og valg til delegeretmøde. 



Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Rath Paulsen som næstformand, Karsten 

Himmelstrup som kasserer. 

Næste møde: 9. april ifm Banke-arrangement i Fredericia, som begynder 19.30. Cathrine giver besked om 

tid og sted. Medlemmerne inviteres fluks derefter til Banke-møde. 

Valg af delegerede til A-kassen: 6. april – kl. 11-14 i ”videsendnuikke”-købing: Maya, Sven og Helge. 

 


