
Referat generalforsamling Kreds 3, Dansk Journalistforbund 

Torsdag 7. marts kl. 19 på restaurant Marinaen, Kolding. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent – Steffen Lilmoës blev valgt 

Valg af referent – Karsten Himmelstrup 

Valg af stemmetællere – Mogens Hansen og Peter Elgaard blev udpeget 

 

2) Formandens beretning 

Helge Andreassen aflagde beretning og var kritisk over for to forslag fra 

arbejdsgruppen Fremtidens Forbund. De er begge uspiselige, sagde han. 

Jeg frygter, at kredsene mister selvstændighed. Vi syd- og sønderjyder vil ikke styres 

fra Gammel Strand. Lige meget hvor mange gange, vi har sagt det, bliver vi udsat for 

– måske ikke overgreb – men ting, der har til formål at indskrænke kredsenes 

indflydelse. Der er ærgerligt, når kredsene fungerer noget nær optimalt. 

Kredsene skal selv bestemme, hvor mange penge, der er behov for til at afholde 

arrangementer. Det skal andre, der sidder langt væk, ikke bestemme. 

Et forslag om at Fagligt Forum fremover skal være specialforeningernes, kredsenes 

og medarbejderforeningernes fælles årsmøde blev afvist. 

Jeg siger drop Fagligt Forum og brug pengene på Fagfestival i stedet for. Fagligt 

Forum har aldrig fundet sin form. Vi er trætte af at komme der, og der er ikke 

samme lyst til at blive delegeret til FF som til delegeretmødet. 

Han omtalte om arrangementer i Kreds 3 i årets løb med blandt andet besøg på 

Vadehavscenteret, nytårskur, debat om medieforliget, Biograf-besøg og en Brexit-

debat. 1. maj går turen til München, hvor der er besøg på tyske medier på 

programmet. 

Under debatten sagde Connie Bøgwad Schmidt, at kredsene er et hjertebarn for  

hende. 

Jeg er med i en medarbejderforening og har mit på det tørre, når der skal vælges 

delegerede. Men hvis jeg ikke var med i medarbejderforeningen, skulle jeg tage til 

generalforsamling i København for at blive valgt via Journalisterne i DJ. Uden 



muligheden for at vælge delegerede ændrer kredsenes status til sociale og kollegiale 

fællesskaber – men uden mulighed for at stille delegerede til DJs øverste 

demokratiske forsamling. Det er vigtigt med repræsentanter fra vores område, så 

man på Gammel Strand ved, hvad vi bokser med, fremhævede Connie Bøgwad 

Schmidt. 

DJ-formand Lars Werge forklarede, at Fremtidens Forbund blandt andet tog 

udgangspunkt i medlemmernes egne oplevelser af DJ. Medlemmerne har været 

forvirrede over den måde, forbundet er skuet sammen på. Det skal, det her løse. 

Derfor er forslaget, at man er medlem af en kreds, men at valg af delegerede kun 

sker via specialgrupperne eller medarbejderforeningerne. 

Mie Sparre sagde, at DJs struktur kan være svær at forstå. Men hun mente, at der 

var større problemer andre steder – for eksempel i forbundets økonomi med et 

underskud på 8 mio. kr. i regnskabet for 2018. Det er en stor fejl, at arbejdet med 

kredsenes fremtid er udløst af det virkelige problem – underskuddet i DJ på grund af 

manglende medlemstilslutning. Det skal ikke være på den baggrund, at vi ændrer på 

kredsene. 

Lars Werge svarede, at forslaget om ændringer for kredsene ikke handler om DJ’s 

aktuelle økonomi. Fremtidens Forbund er ikke sat i værk på grund af økonomisk 

smalhals. Kommissoriet har intet med DJ’s økonomi at gøre. 

Finn Arne Hansen foreslog, at valghandlingen skulle flyttes ud til kredsene, hvor 

medlemmerne kunne stemme personlig eller elektronisk. Dermed kunne man for 

eksempel undgå bøvl med at rejse til København for at blive valgt på DJ 

Kommunikations generalforsamling. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3) Kredsens regnskab 

Iben Hauschultz aflagde regnskabet, som udviser et overskud på 31.139 kr. og en 

balance på 232.143 kr., hvilket også er egenkapitalen. 

4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var ingen 

5) Valg af formand 



Mie Sparre blev af bestyrelsen foreslået valgt som ny formand – Det blev hun uden 

modkandidat. 

Til bestyrelsen valgtes Helge Andreassen, Karsten Himmelstrup, Maya Munksgaard, 

Kim Kiholm og Iben Hauschultz. Suppleanter blev Rene Dandanell og Finn Arne 

Hansen. 

Der var genvalg af revisorerne Ole Sørensen og Peter Ellegaard. 

6) Fastsættelse af kredskontingent 

Det blev fastsat uændret til 25 kr. 

7) Eventuelt 

Under eventuelt forslog Peter Elgaard at møder lægges på arbejdspladser – for 

eksempel TV Syd. Han opfordrede også til, at møder finder sted på restauranter, 

som har indgået overenskomst. 

 

Sådan opfattet af Karsten Himmelstrup og Helge Andreassen 

 

 


