
 

 2016 - Beretning  
 

Formand Helge Andreassen leverede bestyrelsens mundtlige beretning for 2016 ved 

generalforsamlingen den 25. februar 2016 på Den Engelske Pub i Kolding:  

”Arbejdsmiljø er et emne, vi skal have fokus på. Det er også et af de emner, som kommer 

til at fylde en hel del på Fagligt Forum i april.  Hidtil har vi ikke taget emnet særlig alvorligt. 

Det er jo op til den enkelte at sige nej, når man rent faktisk ikke kan nå mere. 

Men sådan er det ikke. Der bliver skåret ned på de enkelte arbejdspladser, og det betyder, 

at dem, der er tilbage, skal løbe endnu hurtigere. Det kan de i mange tilfælde ikke. Så 

bliver de frustrerede i bedste fald. I foråret 2015 havde vi et arbejdsmiljø eller stress 

arrangement med konsulent Eva Jacobsen for forbundet. Det var rigtig godt, og det var 

her, at det gik op for en del af os, at arbejdsmiljø er noget vi bliver nødt til at tage alvorligt. 

Eva Jacobsen gav i øvrigt besked om, at hun var parat til individuelle konsultationer dagen 

efter, hvis nogen var interesserede. 

Det var der. Så vidt jeg ved, havde hun 2-3 konsultationer. Forhåbentlig fik de medlemmer 

om ikke andet så løst op for deres problemer. I fortrolighed. Så I må endelig henvende jer, 

hvis vi skal arbejde videre i den retning. 

 

Det er også sådan, at der er kommet mange nye ansigter til vores arrangementer. Altså 

medlemmer, som vi ikke så ofte ser. Det er dejligt og et stort plus. Men vi vil i den grad 

også gerne se dem, vi kalder Tordenskjolds Soldater. 

Jeg vil ikke gå ind i de enkelte arrangementer. Vi har haft mange. I kender jo alt til dem i 

den udstrækning I har deltaget i dem. Hvis ikke, så er i blevet proppet med Nyhedsbreve 

primært udarbejdet af vores aktive web-redaktør, Connie B. Schmidt. Det er simpelt hen 

blevet til en billede-kavalkade, som er sendt ud til alle vores små 700 medlemmer i 

kredsen. Det er rigtig flot, synes jeg. 

Vi vil gerne have så mange af kredsens medlemmer med til delegeretmøderne og til 

Fagligt Forum. Det er baggrunden for, at vi i DJ Kreds3 har indgået et valgteknisk 

samarbejde med vores kolleger i den jyske del af Jysk-Fynske medier. Måske er det en 

god idé, måske ikke. Om ikke andet, så kommer vi på den måde tættere på hinanden. 

Dermed kan vi alle styrke vores position i Dansk Journalistforbund. 

Desuden er det sådan, at det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan DJ er bygget op. 

Er man med i en af de såkaldte specialgrupper, skal man vælges dér for at blive delegeret. 

Det er især lykkedes for os i relation til DJ Kommunikation, hvor vi i hvert fald har fået valgt 



3 delegerede. Dertil kommer det helt særlige, at Iben Hauschultz, der er med i kreds-

bestyrelsen, nu også er blevet valgt ind i bestyrelsen for DJ-Kommunikation.  

Jeg går ud fra, at det betyder, at vi kan få udviklet vores samarbejde med 

kommunikationsfolkene. Måske få flyttet arrangementer af interesse til en yderst vigtig del 

af provinsen, som i den her forbindelse er, DJ Kreds3’ område. 

Det kunne også være en god idé, hvis de store specialgrupper i et relativt omfang 

uddelegerer til kredsene at vælge delegerede i forbindelse med Faglig Forum og 

delegeretmøder. 

 

Studierejser er noget af det, vi gør meget i. Det er Maya Munksgaard, der trækker det 

store læs i den forbindelse. Men Connie har også været i gang på det her område med at 

sende Nyhedsbrev ud, som sammenfatter de seneste 12 år studierejser, så vidt jeg 

husker. En rigtig god måde at holde dialogen med medlemmerne i gang på. Sidste års tur 

gik til pengenes centrum, Frankfurt. Et rigtig godt program. Turen i år går til Maastricht i 

Holland. En universitetsby, hvor man blandt andet uddanner journalister. Det skal nok blive 

rigtig godt. Det er lige i begyndelsen af maj. Og Maya har i hvert fald været oppe på den 

store klinge for af få tingene til at klappe. 

 

Lige nu er det også sådan, at Dansk Journalistforbund er ved at skifte it-system. Så det er 

vi også ved, og for os, er det Connie, der styrer den proces. 

 

Her i begyndelsen af april er der kredstræf. Det stod vi bag i 2015. I år er det Kreds4, og 

her skal kredsbestyrelserne drøfte, hvad kredsenes rolle skal være i det fremtidige Dansk 

Journalistforbund. Vi har foreløbig et meget lille ønske. Nemlig, at vores kreds bliver 

udvidet, så grænsedragningen bliver rykket op nord for Horsens, sådan at vi rent faktisk 

har det område som Jyske Medier dækker, med i vores kreds. Det skal vi finde ud af i 

samarbejde med Kreds4 – så det skulle være let og smertefrit. 

Jeg synes, at vi har god kontakt og indflydelse i Dansk Journalistforbund. Folkene på 

Gammel Strand er lette at komme i kontakt med, og både jeg og Henrik er med til HB-

møderne som observatører. Det betyder, at vi har taleret, men ikke stemmeret. Dertil 

kommer, at der er kommet styr på og andet indhold i formandsmøderne, så det ikke blot 

handler om en gang afrapportering.  

Desuden skulle vi gerne her i marts have gang i et kursus, som fortæller, hvordan 

journalisten knækker et regnskab. Og vi skal have en aften med en kold krigs-forsker, som 

kan fortælle os om den danske spion, der aldrig for alvor er blevet afsløret. Måske kan han 



også fortælle os lidt om, hvordan han arbejder. Systematik er jo en god måde at arbejde 

på, når man skal have gravet en sag frem. 

 

Der er sikkert meget, jeg har glemt. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg synes – og falsk 

beskedenhed ligger ikke til mig – at vi har haft et godt år, hvor rigtig meget er lykkedes. Vi 

håber på et nyt godt år, hvor DJ Kreds3 kommer til at rage milehøjt op i Syd- og 

Sønderjylland. 

 

Tak til Jer alle og 1000 tak for godt samarbejdet i årets løb til mine kolleger i bestyrelsen. 

 

 

 

 

  


