
2015 - Beretning  
 
Formand Helge Andreassen leverede for anden gang bestyrelsens mundtlige beretning for 

2014 ved generalforsamlingen den 5. marts 2015 på Bramdrupdam Kro: 

”Vi er på vej ind i et nyt spændende år, hvor der kommer til at ske meget. Vi skal til 

delegeretmøde i slutningen af april, hvor vi skal vælge ny formand og næstformand. 

Mogens Blicher Bjerregaard har besluttet sig for at trække sig. Han mener, at det er på 

tide, at han giver stafetten videre. 

Lars Werge, den nuværende næstformand, er så vidt jeg ved, den eneste indtil nu, der har 

meldt sig som kandidat til formandsposten. Til gengæld er der fire, som gerne vil være 

næstformand. Blandt dem er Lars Lindskov, som vi jo kender. Per Roholt, Maria Becher 

Trier og Allan Boye Thulstrup 

På delegeretmødet får vi også noget at vide om den reelle grund til, at ledelsen i forbundet 

droppede eller udsatte fusions-forhandlingerne med Kommunikation & Sprog. Så vidt jeg 

har forstået vil man også beslutte sig for, hvordan det fremtidige samarbejde med KS skal 

foregå, og på et eller andet tidspunkt ende op i en fusion. 

På delegeretmødet skal der også tages stilling til om chefer skal kunne optages i 

forbundet. 

Mens en eventuel fusion med K&S ikke har optaget medlemmerne i nævneværdig grad i 

det seneste år, så har bestyrelsen i kredsen til gengæld talt meget om det. En entydig 

mening er vi ikke nået frem til.  

På det lokale og regionale plan sker der rigtig meget. Om få dage løber et møde om den 

store mediefusion på Fyn og i Syd- og Sønderjylland af stablen. Det er med de tre 

chefredaktører Peter Orry, JV, Per Westergaard, Fyenske Medier og Sven Grønborg, 

Jyske Medier. Det er den 17. marts. Også her på Bramdrupdam Kro. Det er et 

arrangement, vi har i samarbejde med Medieklubben i Kolding, Kreds Fyn og så naturligvis 

Kreds3. 

Lidt senere på måneden er det DJ Kreds3, der har ansvaret for årets ”Kredstræf.” Et 

forum, hvor folk fra de respektive DJ-bestyrelser i hele landet mødes for at sætte fokus på 

kredsenes og forbundets fremtid. 

Desuden er vi på vej med møder, der omhandler stress – vi har fået eksperter fra Gl. 

Strand til at komme og sætte fokus på det oversete, men alvorlige emne. Der bliver også 

tid til individuelle konsultationer. Det bliver gennemført i det nye Mediehus i Haderslev. Så 

vidt jeg husker i april. 



Vi er også på vej med et eller to kurser, der skal lære os at knække et regnskab og finde 

ind til den bedste og væsentligste historie. Det bliver i begyndelsen af efteråret, hvor 

statsautoriseret revisor Kaj Glochau, EY i Aabenraa. Formentlig også i Mediehuset i 

Haderslev. 

Men allerede i maj – 7. til 10. maj skal vi på studietur til Frankfurt – Det er jo Europas 

magtcenter med ECB – Den Europæiske Central Bank – er placeret, og som jo skal til at 

skubbe gang i væksten i Europa. 

Sammen med en række andre kredse er der også planlagt en studietur til Strasbourg. Det 

bliver i september. 

I 2014 stod vi også bag en studietur til Bruxelles – den fokuserede i høj grad på EU 

Parlamentet og fandt sted umiddelbart før valget til parlamentet. Den var som sædvanlig 

udbytterig.  

I løbet af året har vi haft en række andre arrangementer. Blandt andet viste vi filmen om 

Ekstra Bladet i Nikolaj Bio i efteråret. Umiddelbart før alle andre kunne se den. Vi havde 

endda det held, at chefredaktør Poul Madsen, EB, havde tid til at deltage. Et rigtigt godt 

arrangement, synes jeg. Vi var knap 60 deltagere. 

Sidst har vi gennemført en Nytårskur – en succes, som vi gennemførte for andet år i træk. 

Det er blevet et tilløbsstykke, og det er vi glade for. I år var det på Skyttegården i 

Aabenraa. Kommet som erstatning for julefrokosten. Det var Bodil, der hjalp os med at 

træffe beslutningen. 

Og så er der grund til at nævne vores hjemmeside www. DJ Kreds3. dk – der er en livlig 

trafik på siden, og vores web-redaktør sørger også for, at der med jævne mellemrum 

kommer NYHEDSBREVE ud til Jer alle. Jeg synes, det kører fantastisk. 

Jeg er parat til at tage endnu et år i positionen som formand. Det er sjovt, selv om der er 

en del arbejde i det. Desuden giver det indsigt at deltage som observatør i HB-møderne. 

Vi har taleret, men ikke stemmeret.  

 Til den tid – altså om et år – kan det så være at Henrik R. Paulsen så er rede til at tage 

over. Vores nuværende næstformand. 

Jeg vil slutte med at sige tak til alle kredsens medlemmer, som er gode til at møde op til 

vores arrangementer og give os gode ideer til nye arrangementer. Desuden skal jeg huske 

en særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.” 

/Helge Andreassen 

 


