
Beretning – DJ Kreds3 – 2017 – Helge Andreassen 

Vi har været igennem et år med mange gode arrangementer. En høj 

standard og med pæn tilslutning fra medlemmernes side. Så lokalt og i 

Kreds3 går det godt. Selv om vi kommer ud af året med et underskud på 

15.000 kr. Det hænger naturligvis sammen med aktivitetsniveauet. Men 

det vil kassereren komme ind på senere. 

Men på andre områder har det været et frustrerende år. Ikke alt har 

fungeret som vi gerne ville. Her tænker jeg i særlig grad på vores 

hjemmeside, som har givet vores web-redaktør grå hård i hovedet. DJ 

har i løbet af året skiftet IT-system. Det har givet os og andre i kredsene 

problemer. Det største problem er, at vi ikke taler samme sprog som 

folkene på Gl. Strand gør. Vi lægger noget forskelligt i begreberne. Det 

giver grå hår og frustrationer. 

Men nu er vi oppe og køre. Jeg synes, at vores hjemmeside er flot og 

fungerer næsten som den skal. Det et takket være vores webredaktør 

Connie Bøgwald Schmidt. 

  

Solidaritet er et godt gammelt begreb, som de fleste af os husker. Det er 

et ord og et begreb, der ligger godt i munden. Det smager godt. De 

fleste af os kan god lide det. Vi ved også, hvad det betyder. 

Desværre er det et ord eller et begreb, som for tiden ikke er moderne. 

Nogen kan endda ikke få det over sine læber. Det spiller ikke længere 

den store rolle. Og det er ærgerligt. Det er noget, vi i Dansk 

Journalistforbund mærker. Der skal kæmpes for at få den tilgang af nye 

medlemmer, som tidligere var naturlig. Det har delvist noget med 

solidaritet at gøre. Der er endda nogen, som ikke synes, at det er 

nødvendigt at være med i Dansk Journalistforbund. Eller være med i det 



fællesskab, som er med til at forme fremtiden for os, og som i 

virkeligheden har opbygget det fundament, som vi står på. 

Men her i kredsen er der grund til at glæde sig. Også over den seneste 

Nytårskur. Mange nye og mange praktikanter var med. Forhåbentlig 

siger det noget om fremtiden. Om ikke andet, så i DJ Kreds3 

Men kampen om de unge og i det hele taget kampen om nye 

medlemmer er blevet skærpet. AC, HK, Kommunikation & Sprog og vi, 

kæmper om dem. 

Det koster. Beredskabet skal opretholdes og ikke skæres ned. Vi har i DJ 

en fornem rådgivning. Det siger medlemmerne. Det er en af årsagerne 

til, at vi i 2017 i forbundet kommer ud med et underskud i nærheden af 

de 800.000 kr. Det er der ingen grund til at blive forskrækket over. Vi er 

et velpolstret forbund, som det skal være – lige som da vi var yngre - 

NATURLIGT at være medlem af. Man kan ikke andet. 

Min filosofi er, at man ikke kan spare sig ud af problemer. Der skal 

derimod investeres i at gøres os endnu mere lækre. Markedsføring med 

andre ord. 

Det er også sådan, at DJ har skiftet bankforbindelse. Danske Bank ville 

til at have betaling for, at forbundet har penge i banken. Derfor har man 

været ude for at undersøge markedet. Valget er faldt på Lån og Spar. 

Det giver også fordele for medlemmerne. For de kan få 5 pct. i rente for 

indestående op til 50.000 kr. 

Jeg er næsten sikker på, at Lars Werge vil sige mere om regnskabet og 

udsigterne for 2017. Det vil også være noget af det, vi kommer til at 

beskæftige os med på delegeretmøde den 23. og 24. april i Kolding. Et 

møde, som vi skal have valgt delegerede til, i aften. Vi kan vælge i alt 10, 

og i år er vi blevet enige med Sydvestjyske Medier og Jyske Medier om 



at droppe det valgforbund, vi prøvede med sidste år. Det gav nemlig 

ikke nogen positiv effekt, hvad antallet af delegerede angik. 

 

DJ har trange forhold på Gl. Strand og har haft det længe. Folk sidder 

nærmest oven på hinanden, og mødefaciliteterne er ekstrem dårlige. 

Det er årsagen til, at DJ gennem flere år har været i markedet for at 

finde nye lokaliteter. 

Måske er de fundet. På Nørreport i den bygning, som hidtil har rummet 

Ældre Sagen. Den organisation er blevet for store og skal have et andet 

hovedsæde. 

Til gengæld er bygningerne på Nørreport rigeligt store til os. Også hvad 

angår mødelokaler. Derfor er det hensigten, at Kommunikation & Sprog 

skal flytte med. I forvejen har vi jo et omfattende samarbejde. Blandt 

andet gennem den fælles A-kassen, som vi også skal vælge delegerede 

til i aften. Vi har her tre pladser. 

Og jeg er helt sikker på, at fantasien ikke spiller mig et puds, når jeg 

forventer og forudser, at de to organisationer kommer til at smelte 

sammen på et tidspunkt, inden alt for længe. Det er en fusion, som vi 

tidligere har talt meget om. Men aldrig reelt har taget stilling til. Måske 

vil fusionen ligge lige til højrebenet om et par år – i 2019. Det synes jeg 

ikke er afskrækkende udsigter. Vi skal nok få organisationen til at 

fungere, så der er plads til alle interesser. Der bliver bare etableret nye 

grupper og den slags, hvor det er muligt at gå i dybden med det, som 

specielt interesserer. Paraplyen skal være i orden og stor nok. 

 



Til trods for vores web-problemer, så er det lykkedes for os at sende en 

lang række nyhedsbreve ud. Det gør vi for at orientere om, hvad vi 

foretager os i Kreds3. Det er Nyhedsbreve, som fortjener at blive læst. 

Det er også et forsøg på at gøre alle vores medlemmer interesseret i, 

hvad der foregår. Mange ved ikke hvad de går glip af. 

Arbejdsmiljøet er et vigtigt emne, som vi skal have fokus på. Det kan ind 

imellem være svært at tage alvorligt. Men det er yderst vigtigt, og vi skal 

tage det alvorligt. Og det er jo ikke sådan, at det er op til den enkelte at 

sige nej. Kollegerne må have øjne for hinanden, tage initiativ og sige 

stop.. 

I Dansk Journalistforbund er vi godt rustet til at tage os af stress, og alt 

hvad der har med arbejdsmiljøet at gøre. Eva Jacobsen på Gl. Strand er 

parat til at hjælpe. I kan også lade et ord falde, så vil vi gerne tage et 

initiativ, der kan medføre individuelle konsultationer med de 

professionelle folk, som forbundet har. 

Vi har gennemført en lang række arrangementer i det seneste år. Og der 

har været pæn opbakning. Studieturen sidste år gik til Maarstricht, og 

det var en god oplevelse. Tidligt på året havde vi et såkaldt spion-møde 

med en af koldkrigsforskerne fra SDU. Senere på året har vi så haft 

Brexit-møde, møde med Jacob Sheihk om ”Danske børn i hellig krig”. Et 

par rigtig gode arrangement, synes jeg. Det sidste med manden, der nu 

er blevet spinddoktor for Søren Pape. 

Nytårskuren gik godt, synes jeg. Vi var omkring de 60. Det er en 

trediedel mindre end året før. Vi skal nok til at finde et nyt sted og 

måske forny os på en eller anden måde. Gode forslag efterlyses. 



Kreds3´opgave er, efter min mening, at udfordre vores medlemmer med 

arrangementer, som giver dem nye værktøjer. Nye værktøjer, som kan 

bruges i relation til ens job situation. 

 

Det er også vores opgave at få netværk på kryds og tværs til at trives. Så 

vi hele tiden kan udvikle os. Sparringspartnerskab er afgørende. 

 

I år har vi, hvad studietur angår, hægtet os på Distriktsbladsgruppen. De 

arrangerer en tur med tog til Berlin, så vidt jeg husker fra mandag til 

lørdag i begyndelsen af maj. 

Lige rundt om hjørnet venter en teater-oplevelse. Det er den 2. marts. 

Vi har købt 60 billetter til forestillingen Nationen på Mungo Park i 

Kolding. Der er ganske få billetter tilbage. Poul Madsen, EB, stiller op til 

debat efter forestillingen, og teateret har nu fået os til at lukke den del 

af arrangementet op for alle, der er i teateret den aften. 

Desuden er det sådan, at Anette Johnsen og Dorthe Brandstrup er i gang 

med at undersøge mulighederne for et studietur i løbet af efteråret. 

Måske med fly.  

Lige nu er Mie Spare i gang med at få etableret et arrangement med 

journalist og forfatter Deniz B. Serinci. Han ved en hulens masse om 

Islamisk Stat og om, hvordan unge danskere bliver radikaliseret og 

drager i krig. Det bliver formentlig 12. april 

Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne af DJ Kreds3. Flot opbakning til 

det vi foretager os. Det er dejligt. Også tak til mine kolleger i bestyrelsen 

for godt samarbejde. 



Og så er der sikkert noget, som I synes, jeg skulle have taget med i min 

beretning, og som jeg ikke har omtalt. Nu er der rig lejlighed for at tage 

fat på det, I synes, jeg har forsømt. 

Tak for ordet. 

 

 

 

  

 

 

 


