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Bestyrelsens beretning 

Generalforsamlingen i Dansk Journalistforbunds Kreds 4 den 14. marts 2013 

 

2012 blev igen et år, hvor vi har haft succes med at lave arrangementer for kredsens 

medlemmer, og det store fremmøde til de enkelte arr. har vist, at kredsene har sin 

berettigelse, idet det er kredse og specialgrupper, der er tættest på forbundets 

medlemmer. 

For blot at nævne de to seneste var et arr. i samarbejde med forfatterforeningen, hvor der 

var tilmeldt 55, og det viser også, at vore medlemmers interesse for at skrive og evt. 

selvudgive bøger er stor. Og i et samarbejde med Aarhus Journalistforening besøgte vi 

TV2 Østjylland, hvor interessen også var stor. Samarbejdet med Aarhus Journalistforening 

har vi talt om i flere år. Endeligt lykkedes det, og vi vil sammen lave flere arrangementer 

hen over året. 

I 2012 valgte vi at droppe julefrokost til fordel for en sommerfest, og ser vi på antallet af 

deltagere, var det en god idé. Hvor vi de senere år har været omkring de 20 samlet til 

julefrokost, var vi omkring 50, der mødte op i Graceland i Randers og følte nostalgien 

brede sig i alle lemmer. 

Ser vi fremad, bliver årets store begivenhed i Kreds 4 uden tvivl Jysk Fagfest, som finder 

sted i det gamle Horsens Statsfængsel 1. og 2. juni, og der er med oplægsholdere som for 

eksempel Cavlingprismodtager Asbjørn With, Lars Rugaard, som vil vise, hvad den nye 

offentlighedslov – som uden tvivl bliver endeligt vedtaget dagen før fagfesten, kommer til 

at betyde for journalister og andre, der har interesse i at få aktindsigt i, hvad der foregår 

bag folketingets tykke mure (Herom senere i beretningen), kulturjournalist Adrian Hughes 

og som det festlige indslag kommer Freddy Blak og fortæller om sine mange år som 

medlem af EU-parlamentet, samtidig med, at der bliver smagsprøver på de berømte 

whiskymærker, han sælger.  

Under vor research besøgte Rui, Kurt Simonsen og jeg fængslet, og på Kurts spørgsmål 

om, hvor mange journalister, der gennem årene har siddet i de små celler, måtte vor 

rundviser tænkte sig godt om. Efter en lille tænkepause nåede hun frem til, at en enkelt 

journalist havde siddet indespærret, og hun mente, at det havde været for narko. Så sagde 

hun, at havde Kurt spurgt om, hvor mange advokater der havde været ufrivillige gæster, 

kunne hun tale i timevis. Moralen er, at vi som journalister alligevel ikke er så skumle, som 

nogen vil gøre os til. Det optimale havde været, at vi overnattede i cellerne, men til vores 

store overraskelse fik vi at vide, at brandmyndighederne har forbudt overnatning med den 
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begrundelse, at der ikke er flugtveje. Sjovt nok har fængslet været i brug i 153 år, uden at 

det gav problemer. 

Bestyrelsen er glad for forbundets lokaler i Fiskergade, som vi flittigt bruger til vore arr. 

Men da lokalerne er fælles med Psykologforbundet, bliver det sværere og sværere at 

booke sig ind, da de også holder mange arr.  

Derfor er vi gået sammen med AN-TV om at leje nogle lokaler i Jægergårdsgade, så vi 

kan få et sted, hvor vi kan holde vore bestyrelsesmøder og forskellige andre møder, som 

er nødvendige for at planlægge de forskellige arr. Vi kommer til at råde over et rum på 

omkring 18 kvadradmeter og er fælles med AN-TV om et lille tekøkken og toilet. Vi får 

plads til et lille konferencebord, to skriveborde og det mest nødvendige udstyr. Der bliver 

internetadgang, men ingen fastnettelefon. Dermed kan vi også tilbyde vore medlemmer et 

sted at arbejde, hvis der opstår en nødsituation, og de fra dag til dag mangler et sted at 

være, men der skal selvfølgelig ikke være tale om længerevarende forløb. Samtidig åbner 

det op for, at mindre grupper – som for eksempel Aarhus Journalistforening, hvis det er 

nødvendigt, også kan holde møder i lokalet. Vor del af huslejen er 2000 kr. pr. mdr. + 

forbrug af el, vand og varme. Vi binder os i første omgang for et halvt år, og har derefter 3 

mdr. opsigelse. Vore fyraftensmøder vil, så vidt det er muligt, stadig finde sted i 

Fiskergade. 

Af praktiske årsager fandt årets kredstræf sted før alle kredsene havde holdt deres 

generalforsamlinger – herunder vores, som vi på grund af, at Rui var nødt til at rejse 

udlands, måtte udskyde til i aften. Det var kreds 1, som stod for årets kredstræf, og de 

havde henlagt det til Bella Sky på Amager. På kredstræffet blev det blandt andet besluttet, 

at vi vil bede forbundet om at oprette en kalender, hvor alle kredse og specialgrupper kan 

udveksle erfaringer, uploade deres arr. og komme med ideer til fælles arr.  

Efter min beretning sidste år foreslog Mogens Blicher Bjerregård, at han og kreds-

bestyrelsen skulle mødes for at diskuterer eventuelle problemer. Da Lars Werge havde 

læst beretningen, ville han også gerne deltage. Det første møde blev aflyst, da jeg var 

nødt til at arbejde tre dage i København. Det næste måtte Mogens aflyse på grund af 

overenskomstforhandlinger, og siden blev der ikke sat dato for et møde. Men tiden er gået, 

og det er vel ved at være historie, så et møde er måske ikke så påkrævet nu, som det var 

dengang. Dermed ikke sagt, at der ikke er problemer i forbundet, men det vil jeg komme 

ind på senere. 

2013 er et af forbundets store år, for 23.-24. april er der delegeretmøde i Kolding. Og også 

denne gang tegner det til at blive et spændende delegeretmøde, hvor jeg vil opfordre så 

mange som muligt til at lade sig vælge som delegeret. 

For et par uger siden offentliggjorde Mogens Blicher Bjerregård, at der er planer om, at 

Dansk journalistforbund skal arbejde på at blive slået sammen med 

Kommunikationsforbundet. Vi har længe delt A-kasse, men nu mener begge forbunds-
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formænd, at det vil være en god idé, hvis ægteskabet bliver fuldbyrdet. Ud fra det beder 

HB om, at delegeretmødet giver FU (Forretningsudvalget) og HB mandat til at arbejde 

videre med fusionsplanerne.  

Bliver det vedtaget, er der givet et forsigtigt ja, og dermed er der lagt op til, at en 

sammenslutning måske kan - og vil, blive vedtaget til delegeretmødet i 2015. Men der er 

mange uløste spørgsmål, der skal løses, før Mogens er i mål. 

Der er tale om kulturforskelle - ikke mindst for de af vore medlemmer, som opfatter sig selv 

som rene journalister. Kommunikationsfolk har ofte gjort det besværligt at trænge igennem 

til det offentlige og andre steder, vi som journalister gerne ville have informationer fra, og vi 

har måske endda opfattet kommunikationsfolk som modstandere.  

Men som hele branchen udvikler sig er der en vis logik i en sammenslutning. I hvert fald 

en vis logik i, at man arbejder videre med planerne. En sammenslutning betyder, at vi får 

mere end 7000 flere medlemmer, men det betyder også, at vi – ikke mindst politisk, får 

større vægt bag vore meninger og holdninger. Men organisatorisk kommer vi til at stå over 

for store udfordringer, når vi når ned i substansen og skal få kredse og specialgrupper til at 

gå op i en større enhed, hvor vi i dag er inddelt på en anden måde end 

Kommunikationsforbundet. Skal vi have en formand og to næstformænd, eller hvordan 

skal det løses i toppen? Mogens Blicher Bjerregård har gjort sig sine tanker, som han 

gerne vil fortælle om, men det er stadig på et abstrakt plan. 

Hvis vi kaster et blik på situationen for vore ledige, må jeg med skam melde, at de 

nuværende regler med hensyn til dagpengeretten, har betydet, at vi i AJKS samlet har haft 

149, der har mistet deres ret til dagpenge i januar og februar 2013. Sidst, jeg hørte fra Per 

Nielsen, udviklingschef i DJ, var der tale om 28 medlemmer i Kreds 4, som faldt ud 1. 

januar 2013. 

Ser vi på fuldtidsledigheden i Kreds 4 og sammenligner tallene fra 2011 til 2012, kan vi se, 

at tallet er steget fra 124 til 138. En forholdsvis lille stigning på 14, men ser vi på procen-

ten, kan vi se en stigning fra 8,3 til 9,0. Det vil sige, at vi stadig er den kreds, der 

procentvis har det højeste antal ledige. 

Før vi går videre, skal Lena Baden have en varm tak for de to år, hun har været en del af 

bestyrelsen. Som formand for aktivitetsudvalget har hun haft en stor del af æren for de 

mange aktiviteter, bestyrelsen har haft i de forløbne år. I bestyrelsen er vi kede af, at Lena 

på grund af sit arbejde flytter til København, men jeg er sikker på, at hendes interesse for 

det faglige ikke bliver mindre, så jeg vil ikke sige farvel – men på gensyn.  

Jeg har haft fornøjelsen af at være formand for en bestyrelse, der i det forløbne år har 

været aktive over hele linjen, og det kan jo ses på de aktiviteter, vi har stået bag – enten 

alene eller sammen med andre. Vi har haft mange diskussioner – hvilket er sundt i en 

velfungerende bestyrelse, og jeg er ikke i tvivl om, at det fortsætter i det kommende år, 
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hvor vi på grund af det nye kontor kan blive mere synlige for kredsen. Så jeg vil her sige 

tak til den nuværende bestyrelse for et godt samarbejde. 

Der er gået et år siden vores sidste generalforsamling, og året har igen budt på nogle ting, 

som vi i bestyrelsen finder kritisable, og i den forbindelse opfordrer vi de fremmødte til at 

bakke op om følgende udtalelser: 

 

Offentlighedsloven:  

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds Kreds 4 (Østjylland) protesterer mod, at 

regeringspartierne, på trods af deres tidligere afstandstagen fra VK-regeringens 

forslag til en ny offentlighedslov, nu sammen med V og K vil gennemføre loven, og 

at regeringen end ikke vil give adgang for en kritisk belysning af lovforslaget 

gennem en offentlig høring. 

Forslagets indskrænkning af adgangen til at kontrollere ministres politiske styring 

af forvaltningen rummer en alvorlig fare for, at de magtmisbrug, som pressen hidtil 

har kunnet afsløre, fremover vil kunne foregå uden mulighed for afsløring. Dermed 

er der åbnet op for, at Danmark vil blive et af verdens mest lukkede demokratier, og 

vi opfordrer derfor alle medier og mediefolk til at tage skarp afstand fra 

gennemførelsen af denne form for udemokratisk ministerbeskyttelse og til at 

arbejde for, at vælgerne forstår, hvad der er på spil.  

 

Opstramning af Dansk Journalistforbunds love og vedtægter: 

Kreds 4 må konstatere, at der stadig opstår problemer med forbundets håndtering 

af sager, hvor medlemmer står over for hinanden i juridiske sager.  

Kreds 4’s generalforsamling finder det problematisk, at forbundsledelsen reelt har 

selvdømme i sådanne sager.  

Samtidig opfordrer generalforsamlingen Dansk Journalistforbunds øverste 

myndighed – delegeretmødet, til at udbygge DJ’s love og vedtægter til at fastslå og 

præcisere medlemmernes rettigheder og fastsætte, hvordan det sikres, at 

medlemmerne kan håndhæve disse rettigheder.  

Da indsendelsesfristen for forslag til delegeretmødet var den 12. marts – altså før 

denne generalforsamling, godkender generalforsamlingen, at Kreds 4’s bestyrelse 

på forhånd har bakket op om andre kredse og gruppers initiativ til en sådan 

ændring. 
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Efteruddannelsespuljen: 

Kreds 4 skal være medforslagsstiller til et forslag til delegeretmødet om at 

genindføre en efteruddannelsespulje på op til 500.000 kr. årligt. 

Delegeretmødet 2011 gav sin tilslutning til, at forbundet etablerede en to-årig 

forsøgsordning med en efteruddannelsespulje, som kunne søges af medlemmer, 

der ikke har mulighed for at opnå arbejdsgiverbetalt efteruddannelse eller støtte fra 

andre efteruddannelsespuljer. Selvom ordningen blev en stor succes, besluttede et 

flertal i hovedbestyrelsen at stoppe ordningen, da forsøgsperioden var ovre, skønt 

hovedbestyrelsen havde mandat til at fortsætte ordningen.  

Nu stiller tre hovedbestyrelsesmedlemmer: Villy Dall, Iben Danielsen og Jens 

Rossen, samt flere kredse og specialgrupper – 6 og 4, O-Gruppen og Freelance-

Gruppen, forslag om, at puljen bliver genetableret. 

Der lægges op til, at hovedbestyrelsen skal godkende en procedure og kriterier, der 

tager højde for nogle af de urimeligheder, andre har påpeget, at der var ved 

forsøgsordningens tildelingskriterier, så det ikke er de samme potentielle ansøgere, 

der får støtte. 
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