
2014 – Referat 
 
Referat fra generalforsamlingen på Bramdrupdam Kro, den2 7. februar 2014 klokken 19.00. 

Referent: Mie Sparre. Udpeget som dirigent blev, for 29., 30 eller 32 gang, Per Andersen.  

Kreds 3 tager nytårsgallaen på. Der blev lanceret ét enkelt forslag på årets generalforsamling på 

Bramdrupdam Kro og det blev vedtaget med applaus. Det var formand Helge Andreassen, der i sin 

beretning foreslog, at udskifte julefrokosten med en nytårskur.  Det gjorde han på baggrund af det 

store fremmøde til kredsens allerførste nytårsarrangement  den 16. januar. Nytårskuren blev 

arrangeret i al hast, da stormen Bodil gjorde det nødvendigt at aflyse årets julefrokost, og fremover 

skal kredsmedlemmerne altså vænne sig til at netværke og feste sammen i januar. 

Ellers tog formanden fat på det forslag om fusion med forbundet Kommunikation og Sprog, som i 

øjeblikket drøftes i Dansk Journalistforbund. Helge Andreassen kunne fortælle, at fusionen ikke 

trak særligt mange kredsmedlemmer af huse, da kredsen for nylig indbød til debatmøde med 

deltagelse af såvel Mogens Blicher Bjerregaard som formanden for Kommunikation og Sprog, Per 

Lindegaard Hjorth.  

Inden formandens beretning blev godtaget, drøftede generalforsamlingen fusionsplanerne, og 

både Mie Sparre og Henrik Rath Paulsen pegede på, at planerne om en særlig journalistgruppe i 

forbundet kan være med til at sikre den journalistiske identitet i et stort fælles kommunikations- og 

journalistforbund.  

René Dandanell  fortalte, at han som både kommunikatør og journalist hilser en fusion velkommen 

– blot man bevarer muligheden for at netværke inden for de forskellige faggrupper i forbundet.  Det 

fik formand Helge Andreassen til at betone, at kreds 3 allerede i dag oplever et godt samarbejde 

mellem journalister og kommunikationsansatte og at det er vigtigt, at man ikke ekskluderer nogen.  

Cathrine Reinert, som er blandt initiativtagerne til en ny journalist-særgruppe i forbundet,  

understregede i et indlæg, at journalistgruppen ikke er en oprørsgruppe i forhold til forbundets 

fusionsplaner.  Der holdes stiftende generalforsamling i den nye gruppe den 24. april klokken 

13.30 i København og alle er velkomne. 

Forbundets næstformand, Lars Werge, som også deltog i generalforsamlingen, understregede, at 

han hilser alt, hvad der opstår på græsrodsniveau i forbundet velkomment. Herunder hører 

journalistgruppen, som han bestemt ikke opfatter som en oprørsgruppe.   

Kredsens kasserer, Karsten Himmelstrup, kunne glæde sig over, at den aflyste julefrokost var med 

til at sikre kredsen et beskedent overskud på årets drift på godt og vel 2.900 kroner.  Dermed 

slipper kredsen for at tære på egenkapitalen, som efter årets resultat beløber sig til 201.083 

kroner.  

Derefter var der genvalg til Helge Andreassen som formand for en ét-årig periode. 

Bestyrelsesmedlemmerne Mie Sparre, Henrik Rath Paulsen, Connie Bøgwad Schmidt og Cathrine 



Reinert blev genvalgt – alle for to år.  Det blev desuden noteret, at Lars Paaske har forladt 

bestyrelsen og er blevet erstattet af Iben Hauschultz.  

Som suppleanter  valgte forsamlingen: Kim Kiholm, Henriette Tang Vinkel og Claus Dahl Sørensen 

i nævnte rækkefølge. Alle suppleanter er valgt for ét år. 

Efter generalforsamlingen var der mere debat om fusionen efter et oplæg fra Lars Werge, som 

også orienterede om overenskomst-forhandlingerne på dagbladsområdet, hvoraf flere i øjeblikket 

er på vej i forligsinstitutionen.   

 


