
Beretning 2014  
 

Det er min første beretning som formand for kredsen. Den kommer 

efter, at I har hørt på den samme mand i 14 år, Sven, som sidste år 

valgte at gennemføre et omvendt generationsskifte. Men Sven 

Rørbæk er stadig med i bestyrelsen 

I forbindelse med generationsskiftet lovede jeg at holde stolen varm 

et par år, indtil vi kan gennemføre det egentlige generationsskifte. 

Det kommer på et tidspunkt. Sådan er det, selv om jeg synes, at det 

for det meste er meget sjovt at være formand. 

Vi skal i gang med et nyt år, hvor der er rigtig mange og afgørende 

ting på programmet. Vi er i fuld gang med at diskutere forbundets 

fremtid. Om vi skal fusionere med K og S. I første omgang er det 

sådan, at sagen bliver drøftet på Fagligt Forum i april i København. 

Ledelsen i Dansk Journalistforbund vil her, har den sagt, vurderer 

stemningen for at gå videre. En endelig beslutning skal første tages 

ved delegeretmødet i foråret 2015. 

Internt i DJ Kreds3 har vi været meget optaget af en eventuel 

fusion. Vi har diskuteret det indgående på en række 

bestyrelsesmøder, og i januar havde vi et medlemsmøde, som 

udelukkende beskæftigede sig med emnet. Det var tilrettelagt i 

samarbejde med Kreds Fyn. Oprindelig mente DJs ledelse at et 

sådan møde skulle holdes i Odense. Jeg protesterede og fik 

opbakning fra Fyn, så det kunne holdes i Kolding. 

Så vidt jeg ved, var det første gang, at Mogens Blicher Bjerregaard 

og Per Lindegaard Hjorth, KS, stillede op sammen for at drøfte en 

eventuel fusion direkte med os. Det trak ikke mange medlemmer. 

Nærmest lige nok til at besætte pladserne i en lille dagligstue. Det 



er ærgerligt. For det handler om vores fremtid. Så ud fra det, kan 

man jo konstatere, at en eventuel fusion ikke spiller den store rolle 

for medlemmerne. Det er noget ledelsen og bestyrelsen i kredsen 

tager sig af. 

Demokrati er for de aktive, og det er så bestyrelsen. Vi er rimelig 

enige om, at det er afgørende, at vi ude i regionerne, kredsene 

bevarer vores autonomi. Vi ønsker at bevare det lokale og regionale 

netværk, vi har i øjeblikket.  Vi vil stadig have den fulde ret til at 

råde over vores kontingent på 25 kr. pr. medlem. Vi vil ikke ind over 

Gl. Strand til nye smagsdommere for at finde ud af, hvad det er for 

arrangementer, vi må gennemføre. Det er noget af de helt basale 

forhold, vi vil have opfyldt i forbindelse med en fusion. 

Vi har – synes jeg selv – haft et år med mange gode 

arrangementer, og så har vi fået opbygget en ny hjemmeside, som 

efter min mening, er den absolut bedste blandt hjemmesiderne i 

kredsene i Dansk Journalistforbund. Det er Connie Bøgwad 

Schmidt, der står bag den nye hjemmeside. Jeg bryder mig bare 

ikke om den censur hun og Sven udsætter hjemmesiden for. Alt det 

aktuelle skal på. Selv billeder af web-redaktøren, der modtager 

blomster. I særlig grad når billederne er taget af et 

forbundsmedlem.  

Tilslutningen til vores arrangementer har for det meste været god. 

Sådan var det i foråret da vi gennemførte et arrangement om 

”regional graverjournalistik” med to store sager som baggrund. 

Konkursen i Tønder Bank og borgmesteren i Fredericia, der fik 

bank(e). En rigtig god aften med masser af lyst til dialog. 

Umiddelbart derefter studieturen til Berlin, hvor Maya og Karsten 

havde skruet et rigtig godt program sammen. En succes, har jeg 

hørt, idet jeg ikke selv var med. 



I efteråret blev det til et møde med spionen Frank Grevil, der nu bor 

i Flensborg. Vi havde til det arrangement inviteret medlemmer fra 

Kreds IV og Kreds Fyn. Et godt arrangement, som vi gennemførte i 

lokaler på biblioteket i Kolding. Vi stod selv for det hele, og det giver 

ekstra arbejde. Til gengæld sparer vi gode penge på den måde. 

Årets julefrokost måtte vi aflyse i sidste øjeblik. Det var stormen 

Bodil, der kom i vejen. I stedet blev det til en nytårskur, som vi i 

januar gennemførte på Den Gyldne Hane i Kolding. Det var efter 

min mening et rigtig godt arrangement. Det betyder, at julefrokosten 

bliver afskaffet og erstattet med en nytårskur…… 

Lige nu arbejder vi med at tilrettelægge årets studietur. Den går i år 

til Bruxelles i dagene fra 1. til 4. maj, og det er umiddelbart før 

valget til Europa-Parlamentet og afstemningen om 

patentdomstolen. 

Desuden arbejder vi så småt med mindre arrangementer som 

”Knæk et regnskab.” Og så er vi i den grad ellers lydhøre: hvad har 

I af ideer til fremtidige arrangementer. Så kom med alle Jeres ideer. 

Endelig vil jeg sige tak til mine kolleger i bestyrelsen. Vi har haft – 

synes jeg selv – et godt samarbejde. Måske kan jeg ind imellem 

være lidt træls….. Det er kun, når I ikke synes, at mine ideer er 

gode…. 

Det var ordene - TAK.  

 

 

 


