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Vi skal i år i gang med et reelt generationsskifte. Og ikke et opdigtet, som da jeg 

for fem år siden afløste Sven Rørbæk Madsen. Jeg skulle jo også blot holde stolen 

varm, indtil en ny var parat. Så nu er det ganske vist. Jeg må tilstå, at det har været 

sjovt og ind imellem besværligt at indtage posten som formand for DJ Kreds3, som 

fungerer godt. 

Det har været et år med megen aktivitet. Mange møder og arrangementer, som 

har tiltrukket mange medlemmer. 

Det har også været et år med masser af aktivitet internt for at bevare kredsenes 

autonomi. Selvstændighed. 

Vi bliver således med jævne mellemrum udsat for forslag, som har til formål at 

indskrænke kredsenes betydning og indflydelse i Dansk Journalistforbund.  

Det er ærgerligt. Det er specielt ærgerligt, at den slags udspil kommer i perioder, 

hvor kredsene fungerer noget nært optimalt. Og taler sammen som aldrig før. 

Vi har jo tidligere fra DJ Kreds3 gjort opmærksom på, at vi af hensyn til 

medlemmerne nok selv skal bestemme aktivitetsniveauet i Kredsen, og hvad det 

er for aktiviteter, vi vil bruge vores kræfter på. Det skal andre, som sidder langt 

væk, ikke bestemme. 

DELEGERETMØDET 

Til delegeretmødet i Kolding i april er der et par forslag om en ny struktur eller 

opbygning af forbundet. De er nærmest lige uspiselige. 

 

Men begge forslag lægger op til, at Kredsene ikke længere skal vælge delegerede. 

Det er et forslag, som kommer på et tidspunkt, hvor det gennem samarbejde er 

lykkedes for os at udnytte alle de pladser, vi har i Kredsen og to af de helt store 

arbejdspladser i kredsen.  



Et valgforbund med medarbejderforeningerne i de to store huse, HF/VAF og JV 

samt Kredsen betyder, at vi samlet har 13 pladser. JV alene har fire, HF/VAF har 

tre. Kredsen har seks. 

JV vil gerne have yderligere 3 og HF/VAF en. Så er der plads til to fra Kredsen, hvis 

vi imødekommer de to store og vigtige arbejdspladser i vores område. Og de to, vi 

vælger, skal efter min mening være den hidtidige formand og den kommende. 

Dermed er alle pladser udnyttet. 

Det er ikke sket tidligere, og det forhold, at kredsene ikke hidtil har kunnet 

udnytte det antal pladser, de er tildelt, har været et af de mest fremtrædende 

argumenter for at fratage kredsene indflydelse. Vi har i hvert fald i Kreds3 vist, 

hvordan man løser det problem. Det kræver blot lidt ekstra aktivitet, og mod fra 

de implicerede. 

Forslagene til delegeretmødet går også på, at Kredsene skal fratages retten til at 

opkræve kontingent. Lige nu ligger kreds-kontingenterne på 20 til 35 kr. Hos os er 

det 25 kr. Kredsene har tilbudt at etablere en udligningsordning, så kontingentet 

er ens i alle kredse. For eksempel på 25 kr. Det kaldes solidaritet. 

Forslaget til delegeretmødet går på, at kreds-kontingentet skal erstattes af et 

bloktilskud, som reguleres af delegeretmødet. Derudover kan kredsene søge om 

midler fra en pulje, som bruges til aktiviteter i kredsene. Bureaukrati.  

Den del af forslagene er blevet opblødt de seneste dage. HB er nemlig ikke enig 

med udvalget på dette område. 

Desuden kører forslagene på, at det skal være frivilligt om man vil være med i en 

kreds eller gruppe. Lige nu er det sådan, at et medlemskab af DJ betyder, at man 

automatisk er medlem af en medarbejderforening og en Kreds. Sådan synes jeg, at 

det skal blive ved med at være. Og så kan man vælge alle mulige specialgrupper til. 

 

Strukturudvalget mener også, at antallet af delegerede skal ændres. Der skal ikke 

længere være så mange som nu. Det er udmærket. 



Der er mange andre ting, der skal behandles på delegeretmødet i Kolding den 28. 

og 29. april. Det er her fremtiden for Dansk Journalistforbund – Medier og 

Kommunikation udstikkes. 

En af de andre ting er Fagligt Forum. Alle, tror jeg nok, er enige om, at det ikke 

fungerer. Det skal ændres på en eller anden måde. Vi – Kreds3 – har meddelt, at 

man bør lukke Fagligt Farum og så bruge provenuet til at styrke Fag Festivalen 

yderligere.  Lige nu opererer man med, at det kan blive til et eller andet stort 

landsmøde for kredse og grupper. 

 

Vi har i årets løb været vidt omkring. Vi har været ude og besøge steder, som er 

blevet til arbejdspladser for medlemmer af forbundet. Vadehavscentret i Vester 

Vedsted, Sort Sol, Højer med Tøndermarsk projektet. 

 

Fra idé til film og tv med manuskriptforfatter Anne Marie Olesen Thinghuus. Et 

fantastisk arrangement med nerve og sjæl. Blot ærgerligt, at vi ikke fik det solgt 

særlig godt. Vi var for få til dette arrangement. Det var ærgerligt for dem, der ikke 

var med. 

Vi har også i årets løb festligholdt 1. maj. Det gjorde vi i Nicolaj Bio i Kolding, hvor 

vi så filmen ”Hjerter Dame,” som fortæller historien om Lizette Risgaard, formand 

for LO og FTF. 

Vi har behandlet medieforliget – ved et dialogmøde med tre syd- og sønderjyske 

mediechefer. Og  så er der naturligvis Nytårskuren. I år et rent overflødighedshorn 

med flot opbakning med underholdning af Jan Svarrer. 

Brexit var på dagsordenen i DJ Kreds3 i Mediehuset i Aabenraa. Bjarne Nørum, 

London-korrespondent for Kristeligt Dagblad og vores egen René Dandanell 

fortalte ved samme lejlighed om de problemer, som dansk fiskeri er rodet ind i 

forbindelse med den uafklarede situation. 



Lige nu udbyder vi sammen med DJ Kommunikation et to dages seminar om, hvad 

der sker rent journalistisk og mediemæssigt i grænselandet. Det holdes i Flensborg 

den 5. og 6. april. 

Årets studietur er også på plads. Den går til München – 1. maj. 

Så aktiviteterne vil ingen ende tage. 

Så vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg gerne fortsætter lidt endnu i bestyrelsen 

samtidig med, at jeg gerne fortsætter med at være observatør for Kreds3 ved HB 

møderne – i hvert fald frem til efter delegeretmødet 

Tak til medlemmerne og tak til mine kolleger i bestyrelsen.  

TAK for ordet. 

 

 

 

 

 


