
Referat af bestyrelsesmøde i Hejlsminde, 16. maj 2017 
 
Deltagere: Helge, Cathrine, Maya, Connie, Kim, Karsten og Mie, ref. Afbud: Iben 
 
 
1) Oplæg til studietur fra medlemmerne Dorte Brandstrup og Anette Johnsen: 
Enighed i bestyrelsen om, at det er et flot oplæg med gode, faglige input. Især besøget 
hos Europol skal nok trække deltagere. Efter en del uklarhed om økonomien I forslaget, er 
der enighed i bestyrelsen om, at afsætte mellem 50.000 og 60.000 kr. til studieturen. Det 
er samtidig vigtigt, at der bliver markant forskel på egenbetalingen for enkelt- og 
dobbeltværelse. Et eksempel kan være: 1050 kr. for enkeltværelse og 2400 kr. for 
dobbeltværelse. 
  
2) Kommende arrangementer:  
31. maj står Mie for et foredrag med forfatteren og debattøren Deniz Serinci, der fortæller 
om Islamisk Stat. Mødet holdes på Hotel Zleep I Kolding. Budget: 4000 kr plus transport til 
oplægsholderen, vin,kaffe og snitter 130 kr pr deltager.  
 
12. juni er Connie vært ved et arrangement om sociale medier på JV I Haderslev. 
Oplægsholder er Rasmus Fisker og Connie sørger for både lokale, sandwiches og det 
øvrige praktiske.  
 
Derefter holder kredsen sommerferie og formanden drager til Folkemøde. Frem mod 
efteråret arbejder Connie, Henrik og Helge videre på en idé om et arrangement om 
presset på den uafhængige journalistik i både ugeaviser og tillæg. Flere lokale medier 
tilbyder åbenlyst redaktionel omtale for annoncering: En halv sides annonce udløser en 
halv sides artikel og så fremdeles.  
  
3) Evaluering af arrangementet i Ribe: Hvis man tæller et par bedre halvdele og et sæt 
tvillinger med, nåede deltagertallet op på 15. Bred enighed om i bestyrelsen, at Kim havde 
skruet et godt arrangement sammen. Endelig noget til vores fotografer. Lutter roser fra 
forsamlingen. 
  
4) Økonomien: Udgifterne til årets generalforsamling manglede I første omgang, men de 
6810 kroner vælter ikke noget. Karstens regnskab til dato viser, at kredsen har 118.472 kr 
tilbage til resten af året. Herfra skal trækkes udgifterne til studieturen, som vi for første 
gang gennemfører I efteråret, Det bemærkes at udgifterne til kredsseminar ligger 
betydeligt under sidste år, fordi færre deltog. (7281 kr. mod 22.765 kr. í 2016). Alt i alt ser 
økonomien fin ud.  
  
5) Nyt fra Web-redaktøren: Connie er mere tilfreds med den nye hjemmeside, end hun 
har været længe. Det er nu blevet muligt for vores webmaster at lægge ting op på siden 
uden at skulle gå gennem DJ i Kbh. Desuden ser Connie frem til, at vi skal teste 
tilmeldingsmodulet Conferencemanager, når vi udbyder efterårets kredstur til Amsterdam. 
  
  
6) Eventuelt: Henrik fortalte, at Distriktsbladsgruppen overvejer at nedlægge sig selv, fordi 
stadig færre ugeavis-journalister arbejder på selvstændige blade. Tiden er dermed løbet 



fra specialgruppen. Han fortalte også, at gruppen er inde i overvejelser om at smelte 
sammen med Journalisterne, den nyeste specialgruppe i DJ. Bestyrelsen debatterede 
Journalisterne og særligt gruppens formand, som er markant og som flere gange har 
stjålet rampelyset fra DJ's formandskab.   
Karsten rejste debat om årets delegeretmøde, som nok en gang var domineret af mange 
elever og ældre udenfor faget. Der er bred enighed om, at det er et problem at færre og 
færre aktive journalister deltager i forbundets øverste styrende organ. Vi talte om, hvorvidt 
det er udtryk for, at stadig flere oplever et generelt arbejdsgiverpres imod fagligt arbejde, 
eller om det skyldes tidspunktet - søndag/mandag - eller måske en generel afmatning og 
mindre interesse for at deltage i fagligt arbejde på det øverste politiske plan. Ingen 
konklusion, men et vigtigt emne. 


