Formand Mie Sparres beretning i Kreds 3 til aflæggelse ved generalforsamlingen 27. feb 2020
2019 har på flere måder været et usædvanligt år i Kreds 3 og hele Dansk Journalistforbund.
Vi har mistet bestyrelsesmedlem Kim Kiholm, der døde 30. juni og forinden måtte vi i april sige farvel
til vores suppleant, René Dandanell, der også døde ganske uventet. Æret være deres minde.
Da jeg blev valgt på vores generalforsamling i Kolding den 7. marts sidste år var det store debatemne i
vores forbund kredsenes rolle. En arbejdsgruppe havde lige barslet med rapporten Fagenes Fremtid,
og da vi nåede delegeretmødet, skete der to vigtige ting for kredense: For det første stemte et flertal
for at fratage kredsene retten til at vælge delegerede, og for det andet bevarede kredsene deres ret til
at udskrive kontingent. De studerende havde ellers stillet forslag om at fratage kredsene deres egen
økonomi og gøre dem til modtagere af bloktilskud fra hovedkontoret i København. Men dette forslag
faldt altså og heldigvis for det.
At vi nu ikke længere skal vælge delegerede fra den særlige kredsgruppe ser jeg til gengæld ikke som
noget problem. For det første har vi i årevis haft svært ved at få fyldt vores tildelte pladser, og for det
andet vedtog delegeretmødet, at der inden delegeretmødet 2022 skal oprettes særlige valggrupper for
seniorer og andre uden tilknytning til specialgrupper og medarbejderforeninger. Det skulle gerne gør
det blive lettere for denne medlemsgruppe at blive valgt til delegeretmødet, idet valgene skal
gennemføres elektronisk.
At vi fik bevaret vores ret til at udskrive kontingentet – som vi i parentes bemærket foreslår uændret til
25 kroner pr måned – er vigtigt for os. Dermed fik vi nemlig slået fast, at kredsene er en vigtig
geografisk enhed i Dansk Journalistforbund. Jeg tror såmænd ikke, at vores formand Tine og hendes
væbner Jakob, ville nægte os penge til nogen af vores arrangementer, men Dansk Journalistforbund har
altid været et decentralt forbund, hvor dem, der vil være aktive, oplever, at der er meget kort vej til
indflydelsen. Når vi i bestyrelsen for Kreds 3 beslutter os for et arrangement, er vi godt klar over, at det
er jer – medlemmernes penge – vi bruger, og det betyder, at vi hver eneste gang spørger os selv, om vi
nu også skaber værdi for medlemmerne.
Det betyder ikke, at vi altid kun skal satse på de sikre arrangementer – som eksempelvis årets
Nytårskur, som i år trak over 80 deltagere til Restaurant Skyttegården i Haderslev. Vi prøver også at
tilbyde mere smalle arrangementer. Men kun hvis vi kan se, at vi dermed rammer en gruppe af lokale
DJ-medlemmer, som dermed får en mulighed for at netværke og blive klogere indenfor deres måske
lidt smalle faglighed. Vi er eksempelvis på vej med et fyraftensmøde om adfærdspsykologi for
kommunikatører, som Paul Brasso, en kollega fra Vejle, er ved at tilrettelægge. Det bliver for øvrigt
torsdag den 14. maj klokken 17, så glæd jer til snart at høre mere om det. (Og alle er selvfølgelig
velkomne)
Nåh, men tilbage til året, som blev så usædvanligt. For knap havde vi genvalgt formand Lars Werge
med stående applaus på delegeretmødet i Kolding i april, før vi i juni kunne læse i fagbladet
Journalisten, at hovedbestyrelsen havde besluttet at afskedige redaktør Øjvind Hesselager, og før
nogen kunne nå at sige ”hvad skete, der lige der” meddelte Lars to dage senere, at han trak sig som
formand med øjeblikkelig virkning.
Som kredsformand er jeg observatør til hovedbestyrelsens møder i forbundshuset i København, og jeg
må sige, at det har været et travlt år, der som I ved endte med et ekstraordinært delegeretmøde i
november. Forinden havde vi i kredsen 14. november arrangeret et møde med det nye formandskab.
Det blev en god aften i TV Syds kantine i Kolding. Debatlysten var stor, og vi var flere der efterfølgende
sagde til hinanden – nu lysner det igen: Vi har fået en kompetent og klar formand og en næstformand,
der lyder som en rigtig god makker og som den sparringspartner, Tine har brug for for at nå ud til nye
medlemsgrupper i vores gamle journalistforbund.
Det gode indtryk blev underbygget på det efterfølgende ekstraordinære delegeretmøde i København,
som jeg synes Tine styrede på bedste vis: Kritikerne kom til orde, samtidig med, at der blev taget
konstruktive beslutninger, så hovedbestyrelsen fik den fornødne opbakning til at gå i gang med alle de
vigtige opgaver, den blev valgt til i april. At vi har fået nyt formandskab ændrer jo ikke ved, at DJ

befinder sig i en brydningstid, hvor gamle medlemmer vender forbundet ryggen og nye målgrupper har
svært ved at se, hvad de skal bruge DJ til. Der er med andre ord nok at gå i gang med for at sikre
fremtiden for det fagforbund, der for de fleste af os føles som en god, gammel makker.
Blandt andre ting, der gik skævt i 2019, bliver jeg nødt til at nævne, at forårets planlagte Kredstur til
München måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Vi gennemførte efterfølgende en hurtig
spørgeundersøgelse og den viste os, at medlemmerne stadig gerne vil på studietur. Så nu har Det har
Iben og jeg planlagt en ny rejse i år. Belært af de input, vi fik i foråret, har vi rykket rejsetidspunktet lidt
frem, så vi undgår konfirmationstiden, og samtidig har vi valgt et rejsemål, som ligger lidt tættere på,
så vi undgår en meget lang bustur. Kredsturen 2020 går til Rostock og vi kører torsdag den 23. april
og kommer hjem søndag, så kom med og dyrk dit netværk sammen med os andre. Iben er her i aften,
og hun tager hjertens gerne mod tilmeldinger.
Vi har selvfølgelig også holdt et par rigtigt vellykkede medlemsarrangementer, vi har både haft
kommunikation, fodbold, Brexit og film på programmet. Jeg vil imidlertid gerne fremhæve vores
Flensborg – skråstreg grænse-seminar, som Helge, Iben og Karsten stod bag. Jeg ved det krævede en
stor arbejdsindsats at få samlet så mange spændende oplægsholdere, så det var rart at se, at så mange
medlemmer deltog og brugte en fredag-lørdag sammen. Det var et kredsarrangement, som jeg synes vi
kan være rigtigt stolte af – og også lige en tak til kommunikationsgruppen, som støttede ved at betale
for deres deltagere.
Inden jeg afslutter min beretning vil jeg lige komme ind på de valg, som vi skal foretage om lidt. Jeg vil
allerførst rose mine bestyrelseskolleger for deres arbejdsindsats i årets løb. Og så vil jeg se bredt ud
over forsamlingen og sige, at vi at meget gerne vil byde velkommen til nye i bestyrelsen. Når dirigent
Steffen Lilmoës om lidt spørger om, der er kandidater, så hold jer endelig ikke tilbage. Jeg kan fortælle,
at vi holder cirka seks bestyrelsesmøder om året. Når vi kan, holder vi vores møder i forbindelse med
vores medlemsarrangementer, og derudover plejer vi at holde et årligt bestyrelsesseminar med
overnatning, hvor vi idéudvikler og tilretter årets gang i store træk. Man behøver ikke vide en masse
om forbundet eller gå op i politik for at være med, bare man har lyst til at styrke fællesskabet i vores
fagforening. Så hvis man sidder med en god idé til et arrangement her i 2020 er det bare om at stå
frem. Man binder sig kun til valgperioden, som er to år, og det er ikke spor farligt.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning.

