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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende punkterne 3.3., 3.4. og 4.2., da det 

vedrører overenskomstforhold, og punkterne 5.1. og 5.2. vedrørende Sikringsfonden. 
 
Punkt 5.9 er behandlet som et lukket punkt kun med deltagelse af HB-medlemmerne. 
Punktet er behandlet inden det åbne HB-møde. Tine Johansen vil orientere HB om dette 
under meddelelser. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Coronasituationen fylder, med rette, meget. Ledigheden er igen kommet 
på den forkerte side af 10 procent. Det er en hovedopgave i øjeblikket at hjælpe 
medlemmerne på alle måder. Det kommer blandt andet til udtryk i beskæftigelses-
indsatsen, som vi behandler senere. 
Der er særligt fokus på freelancerne og de selvstændige, som blev først og hårdest ramt. 
Der er et særligt fokus på de studerende, som modtager undervisning derhjemme, og som 
kan føle en stor grad af isolation. Der er en frygt for et stigende frafald. 

27.01.2020 
 

Referat GODKENDT, offentligt 
 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato mandag den 18. januar 2021.  
Lukket HB kl. 10.00-11.00. Åbent HB-møde kl. 11.30. 
 

Sted Online. 
 

HB 
 

Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel (- kl. 12.20-14.20), Freja Wedenborg,  
Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, 
Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen,  
Sus Falch, Thilde Høybye. 
 

Afbud 
 

- 

Dirigenter Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen  
 

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet 
 

Dorte Kildegaard (K2), Mie Sparre (K3), Helle Veel (K4), Flemming 
Hansen (K5), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel 
(Blog), Simon Boertmann Brüel (FBO), Peter Thornvig (Foto), Birger 
Lund (FTV), Maria Becher Trier (O), Sisse Stroyer (PF), Janne Høgshøj 
(VIF),  Rane von Benzon (DMS), Christian Lindhardt (Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Jacob Plenaa Thorngreen (3.4.), Marianne Molin og 
Henrik Bruun (pkt. 4.2.), Håkon Stolberg (pkt. 5.6.), Claus Iwersen,  
Bo Therkildsen, Hans Jørgen Dybro (ref.). 
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Lukket møde: Inden det åbne HB-møde havde HB et lukket møde, hvor vi fik en 
overflyvning af, hvordan arbejdspladserne håndterer sexisme og seksuelle krænkelser. 
 
I december udkom DJ sammen med Danske Medier, Producentforeningen, medie-
uddannelserne og HK med et kodeks, der skal forebygge seksuelle krænkelser på 
arbejdspladserne, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/mediebranchen-lancerer-faelles-
kodeks-mod-seksuelle-kraenkelser  
Vi har fået positive tilbagemeldinger, ikke mindst fra mindre arbejdspladser. 
 
Cavling: Forrige fredag blev Cavlingprisen uddelt til Anders Legarth Schmidt. Det kunne jo 
ikke være den sædvanlige store og festlige sammenkomst. Men online-arrangementet 
fungerede godt. Der var næsten 4.000, der kiggede med på streamingen. 
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/se-eller-gense-cavlinguddelingen-2020  
 
Konstituering: Ændring af lov om Radio- og tv-nævnet vedtaget den 21. december 2020. 
Indebærer, at DJ kan udpege et medlem. Det behandlede HB tilbage i november. 
Kulturministeren har endnu ikke officielt meddelt sammensætningen af nævnet. 
(Det gjorde man samme dag efter mødets afslutning: Udpeget journalist Kim Danholm, 
se https://kum.dk/aktuelt/nyheder/nyt-radio-og-tv-naevn-paa-plads).  
 
”Syv år med PET”: Anklagemyndigheden har forleden frafaldet sigtelsen mod journalist 
Morten Skjoldager, der skrev bogen om den tidligere PET-chef Jakob Scharf. 
4 år og 3 måneder er al for lang tid at have sådan en sag hængende over hovedet. 
Se https://journalisten.dk/skjoldager-jeg-har-ikke-tavshedspligt-det-er-helt-vildt-hvis-man-
ville-doemme-mig/  
og https://journalisten.dk/dj-jubler-fantastisk-at-sigtelsen-er-droppet/  
 
Hviderusland: DJ har været meget engageret i at støtte journalister og mediearbejdere i 
Hviderusland, hvor der er store protester over gennemførelsen af valget i august. 
Udenrigsministeriet har etableret ”Den ny demokratifond”, og DJ vil sammen med IMS og 
EFJ byde ind med et projekt vedrørende Hviderusland. 
 
Allan Boye Thulstrup: DJ har gennemført en undersøgelse af medlemmernes oplevelse af 
digital chikane. Undersøgelsen viser, at det desværre er meget udbredt. 25 procent af 
dem, der svarede, havde oplevet digital chikane, og for en stor dels vedkommende havde 
det påvirket deres arbejde, og hvad de ønskede at arbejde med.  
Derfor er det både et personligt problem for dem, der rammes, og et demokratisk problem. 
Dét vil vi have fokus på i 2021. 
Det nyligt indgåede politi-forlig har givet politiet nogle flere ressourcer til digital patruljering. 
 
Organisering og servicering: HB besluttede projektet sidste år til start den 1. januar, og 
arbejdet er kommet godt i gang. 
 
Tilgængelighed: DJ’s medlem i Kulturministeriets henholdsvis Arkivudvalg og Tilgænge-
lighedsudvalg, Villy Dall, skifter den 1. februar job fra Nordjyske Medier til kommunika-
tionsmedarbejder på Museum Thy. 
Han har meddelt dette til DJ og tilføjet, at der efter hans vurdering ikke er noget habilitets-
problem ved at blive siddende som DJ’s repræsentant i tilgængelighedsudvalget og det 
endnu ikke afsluttede arkivudvalg, for i Thisted Kommune hører det kommunale arkiv ikke 
under museet, men derimod under biblioteket.  
Vi har svaret Villy Dall, at vi deler den vurdering. 
 
I LAREG, Labour Rights Expert Group, under EFJ, European Federation of Journalists, er 
vi i gang med en undersøgelse af konsekvenserne af hjemmearbejde. Mange kolleger, 
både faste og freelancere, især i Sydeuropa og på Balkan er meget påvirket økonomisk 
og arbejdsmæssigt. Medierne opsiger lejemål og sender folk på hjemmearbejde. 
 
Freja Wedenborg: Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU, holder åbne temamøder.  
Den 9. februar er temaet techgiganternes ansvar og økonomi. Hvis medlemmer af HB-
kredsen kunne tænke sig at deltage – eller kender medlemmer, der bør deltage – hører 
jeg gerne på mail frejawedenborg@gmail.com, gerne senest på fredag. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/mediebranchen-lancerer-faelles-kodeks-mod-seksuelle-kraenkelser
https://journalistforbundet.dk/nyhed/mediebranchen-lancerer-faelles-kodeks-mod-seksuelle-kraenkelser
https://journalistforbundet.dk/nyhed/se-eller-gense-cavlinguddelingen-2020
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/nyt-radio-og-tv-naevn-paa-plads
https://journalisten.dk/skjoldager-jeg-har-ikke-tavshedspligt-det-er-helt-vildt-hvis-man-ville-doemme-mig/
https://journalisten.dk/skjoldager-jeg-har-ikke-tavshedspligt-det-er-helt-vildt-hvis-man-ville-doemme-mig/
https://journalisten.dk/dj-jubler-fantastisk-at-sigtelsen-er-droppet/
mailto:frejawedenborg@gmail.com
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Den 9. marts bliver temaet formentlig de presseetiske udfordringer ift. sexismesager. 
 
Peter Thornvig: Ophavsret: EU’s ophavsretsdirektiv er på vej til at blive implementeret.  
Det er helt overvejende positivt. 
I SKAT overvejes det, om der skal afregnes moms på administrationen af ophavsrets-
midler.  
DJ styrker bemandingen vedrørende arbejdet med ophavsret. Det er glædeligt. 
 
Tal til øjet-konferencen håber vi på at kunne gennemføre i januar 2022. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. DEL ’21: Hovedbestyrelsens beretning, behandling af første udkast 
 

 Indstilling: HB behandler første udkast til den skriftlige beretning til delegeretmødet.  
 
Debat: Tine Johansen: Dette er første udkast. Vi udbeder os de større, overordnede 
kommentarer. Den behandles igen på mødet i slutningen af februar. 
 
Kommentarer: 1. Trygt arbejdsliv: 
Der bør være lidt mere om den økonomiske tryghed i hele arbejdslivet. 
Herunder noget om devalueringen af dagpengene. 
Mere vægt på kompetenceudvikling. 
Større fokus på freelancere og selvstændige ifm. seksuelle krænkelser. 
Det kunne hedde ” et trygt og bæredygtigt arbejdsliv”. 
Det bør nævnes, at der har været et Freelance- og selvstændigeudvalg. 
Der mangler fokus på ophavsret. 
”Befolkningen” er for abstrakt, et bedre begreb. 
”Soloselvstændig”? Hvorfor ikke blot selvstændig? 
Jo, ”soloselvstændig” er et godt og forklarende begreb. 
 
2. Et oplyst samfund: 
Fokus på, at Christiansborg har fået øjnene op for det mangfoldige arbejdsmarked. 
 
3. Et aktivt fællesskab: 
Fremhæv de mange ting, der forener os, blandt andet ophavsret, DJ Ferie med mere. 
 
Yderligere: 
DJ har 60 års jubilæum i 2021. Det bør også nævnes. 
 
Beslutning: Godkendt til videre behandling. 
 
 

3.2. DJ’s fagpolitiske prioriteringer, input fra HB-udvalg 
 

 Indstilling: HB behandler indstilling om DJ’s fagpolitiske prioriteringer på baggrund af 
tilbagemeldinger fra HB-udvalgene.  
 
Sagsfremstilling: HB besluttede i oktober 2020 en indstilling med forslag til DJ’s 
fagpolitiske prioriteringer for den kommende delegeretmøde-periode 2021-2023. 
 
I indstillingen var der foreslået en procedure: 
Frem til indeværende HB-møde kunne HB-udvalgene komme med forslag til ændringer og 
tilføjelser. 
 
Efter behandlingen på dette HB-møde sendes indstillingen til debat på de kommende 
generalforsamlinger. 
 
Herefter indstilles forslaget til behandling og beslutning på delegeretmødet. 
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Der er kommet tilbagemeldinger fra følgende HB-udvalg: 
Etik og mediepolitisk udvalg: Under punkt 4, Et åbent og oplyst samfund, bør der tilføjes 

et punkt: Techgiganternes indflydelse på den demokratiske debat bør reguleres,  
og der bør stilles krav til deres redaktionelle ansvar. 

 
Ophavsretsudvalget: Ophavsret bør tilføjes i den overordnede strategi under punkt 2. Et 

oplyst samfund, som derefter affattes således: ”…og forbedre de grundlæggende 
demokratiske rettigheder såsom presse- og ytringsfriheden og ophavsretten.” 

 
Udvalget for fastholdelse og organisering: Behandlet. Ingen kommentarer. 

 
Uddannelses- og kompetenceudvalget: Der bør være fortsat fokus på Praktikantaftalen. 

Kortlægge forholdene på øvrige uddannelser (udover journalist- og TVM-
uddannelserne).  
Bekæmpelse af chikane i medie- og kommunikationsbranchen bør prioriteres. 

 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen: Bemærkningerne fra udvalgene vil 
blive indarbejdet i forslaget. Efter denne behandling i HB vil forslaget blive rundsendt og 
kan indgå i debatten på generalforsamlingerne. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Freelance- og selvstændigeudvalgets input er ikke kommet 
med. 
 
Hans Jørgen Dybro: Det er en fejl, beklager. De kommer med i det, der sendes rundt. 
 
Beslutning: Indstillingen tilføjes følgende fra Freelance- og selvstændige-udvalget, FSU: 
”Der blev foreslået enkelte tilføjelser og ændringer af de konkrete indsatser: 
Der blev foreslået nogle ændringer af rækkefølgen under Arbejdsliv. 
Det bør overvejes, om seksuel chikane og sexisme skal fremhæves. 
Under uddannelse bør der være noget om entreprenørskab.” 
 
Herudover får FSU mulighed for at drøfte indstillingen igen på sit møde den 2. februar. 
 
Godkendt. 
 
 

3.3. Aller Media, overenskomst, justering af feriebestemmelse, Ref.forbud  
 

 Indstilling: HB godkender ændringen i overenskomstens aftaleprotokollat vedr. 
overgangsordning til den nye ferielov. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4. Overenskomster på det offentlige område, kravudtagelse, Ref.forbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender kravene til overenskomst-
fornyelserne med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN) og Staten. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. DJ’s beskæftigelsesindsats, status til orientering 
 

 Indstilling: HB tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: Den 12. januar 2020 havde A-kassen for Journalistik, Kommunikation 
og Sprog (AJKS) 25.400 medlemmer. 2.597 var ledighedsberørt.  
I DJ valggruppen var der 16.672 medlemmer. Af dem var 1.796 ledighedsberørt.  
Det svarer til, at 10,8 procent er berørt af ledighed.  
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Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede vedrørende revisorhjælp og mentorordning. 
 
Sus Falch: Har haft en god dialog med formandskabet, sekretariatet og a-kassen om 
nogle af de ting i DJ’s indsats, der skal styrkes. 
 
Allan Boye Thulstrup: Hvis I har forslag til noget, som DJ kan gøre, så kom meget gerne 
med dem.  
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

4.2.1 TV 2 Danmark, overenskomst, Ref.forbud vedr. overenskomst 
 

 
 

Indstilling: Hovedbestyrelsen tager til efterretning, at DJ’s forhandlere er blevet enige 
med TV 2/Danmark om at gå efter at lave en 1-årig aftale, der udelukkende regulerer 
økonomien i parternes overenskomst. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2.2 
 

TV 2 Regionerne, overenskomst, Ref.forbud vedr. overenskomst 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen tager til efterretning, at DJ´s forhandlere er blevet enige 
med Foreningen af TV2-regionerne om at lave en 1-årig aftale, der udelukkende regulerer 
økonomien i parternes overenskomst. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, Ref.forbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: HB behandler budgetopfølgning, medlemsstatistik mv. 
 
Sagsfremstilling: Der har været et teknisk problem med medlemsstatistikken. 
Derfor har det været nødvendigt denne gang at udelade grafen med ledighed fordelt på 
specialforeninger og -grupper. 
 
Debat: HB kommenterede nogle misforhold og unøjagtigheder i medlemsstatistikken. 
De er noteret og vil blive forsøgt forbedret til næste gang. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Økonomi: Endelig godkendelse af budget 2021, Ref.forbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budget 2021 til orientering og godkendelse af HB. 
 
Debat: Peter Reich: På baggrund af HB’s behandling i december er budgettet justeret. 
Det akkumulerede underskud de kommende 3 år er reduceret væsentligt til 2,4 mio. kr. 
 
HB spurgte til… 
Event: Peter Reich kunne oplyse, at sekretærbistanden vedrørende Event i en længere 
periode vil være suppleret af en vikar. 
 
Kommunikationschef: Karin Mette Thomsen kunne oplyse, at sagen er i proces, og at vi 
snart kan vende tilbage med en afklaring. 
 
Kapitalafkast for 2020: Peter Reich kunne oplyse, at situationen havde rettet sig meget op, 
og at der formentlig kun ville blive et meget lille underskud. 



   

  6/15 

 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.3. Kontingent: Regulering af indtægtsgrænser vedr. nedsat kontingent, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte en regulering af indtægtsgrænserne for nedsat 
kontingent med virkning fra den 1. januar 2021, så grænsen for 1/6 kontingent er  
19.322 kr. og grænsen for 1/2 kontingent er 21.263 kr. 
 
Sagsfremstilling: Iflg. DJ’s vedtægter § 9 beslutter HB indtægtsgrænserne for 
henholdsvis 1/2 og 1/6 kontingent, se https://journalistforbundet.dk/vedtaegter  
 
Det indstilles, at indtægtsgrænserne reguleres på følgende måde og med virkning  
fra den 1. januar 2021: 
 
Grænsen for 1/6 kontingent har hidtil fulgt dagpengesatsen.  
Det indstilles derfor, at den reguleres fra de nuværende 19.083 kr. til 19.322 kr. 
 
Grænsen for 1/2 kontingent er nu 21.000 kr. 
Det indstilles, at den reguleres med den samme procentvise stigning som 1/6 kontingent 
til 21.263 kr.  
 
Baggrund: Den nuværende § 9 i vedtægterne med fastlagte indtægtsgrænser for 1/6 og 
1/2 kontingent blev besluttet på delegeretmødet i april 2017. 
Den tidligere § 9 indeholdt forskellige muligheder for, at medlemmer med lavere indtægt i 
hvert enkelt tilfælde kunne ansøge HB om at få nedsat kontingent til 1/2, 1/4 eller 1/6 af 
fuldt kontingent. Denne procedure indebar en vis risiko for forskelsbehandling, og den 
betød i hvert fald en betydelig administrativ byrde for både sekretariatet og HB. 
 
HB debatterede dette i foråret 2017, og på den baggrund indstillede man et forslag til 
delegeretmødet, som både skulle være enkelt at administrere og være en anspore til, at 
lavtlønnede medlemmer forblev som medlemmer af DJ i stedet for at melde sig ud. 
Med visse ændringsforslag blev den nuværende § 9 vedtaget på delegeretmødet i 2017: 
Hvis man tjener under en vis grænse, kan man få 1/6 kontingent, og under en anden 
grænse 1/2 kontingent. Og HB fik bemyndigelsen til at fastsætte grænserne. 
 
På sit møde i maj 2017 fastsatte HB en grænse på 24.000 kr. for 1/2 kontingent og 21.000 
kr. for 1/6 kontingent.  
Det var en fastsættelse, som HB åbent erkendte, at man ikke kunne beregne de 
økonomiske konsekvenser for forbundet af på det tidspunkt, beslutningen blev truffet.  
 
Erfaringerne viste, at der kom ganske mange på nedsat kontingent. 
I oktober 2018 var det således kun 67 procent af medlemmerne, der betalte fuldt 
kontingent. Det var godt for fastholdelsen af medlemmer med lav indtægt, men økonomisk 
set en uholdbar situation for forbundet. 
Derfor besluttede HB, at med virkning fra den 1. januar 2019 skulle grænsen for 1/6 
kontingent svare til dagpengesatsen (på daværende tidspunkt 18.663 kr.), og grænsen for 
1/2 kontingent 21.000 kr.  
 
Det var et aspekt i beslutningen om, at grænsen for 1/2 kontingent ikke skulle være højere 
end 21.000 kr., at der var DJ-overenskomster, som havde et laveste løntrin på mindre end 
21.000 kroner/måned for de ansatte. Efter HB’s opfattelse var det ikke hensigtsmæssigt, 
at man kunne gå på laveste kontingenttrin, når man var ansat på en DJ-overenskomst. 
 
Grænserne i 2020 har været henholdsvis 19.083 kr. og 21.000 kr. 
På den baggrund indstilles det, at indtægtsgrænserne for nedsat kontingent med virkning 
fra den 1. januar 2021 er 19.322 kr. for 1/6 kontingent og 21.263 kr. for 1/2 kontingent. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter
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5.4. DEL ’21: Diverse indstillinger om gennemførelse mv., til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte diverse emner vedrørende delegeretmødet 
2021, herunder nogle nødvendiggjorte fravigelser fra vedtægterne: 

1. Indkaldelse 
2. Valg af delegerede. 
3. Dagsorden 
4. Dirigenter 
5. Valgudvalg, elektronisk afstemningssystem mv. 
6. Hovedbestyrelsens beretning 
7. Forslag, vedtægtsændringer mv. 
8. Valg, stillerlister mv. 
9. Valg til Ophavsretsfondens bestyrelse 
10. Tilhørere og gæster 
11. Konstituering af FU 

 
Sagsfremstilling: HB drøfter og tager stilling til følgende punkter  
(debat og beslutning fremgår under hvert punkt) 
 

 1. Indkaldelse 
På sit seneste møde besluttede HB at indkalde til delegeretmøde søndag den 25. april 
2021. Delegeretmødet gennemføres som et endags-møde og udelukkende som et 
onlinemøde. 
Delegeretmødet skal iht. vedtægterne indkaldes med mindst 3 måneders varsel, og blev 
derfor annonceret i fagbladet Journalisten nr. 12, der udkom den 20. december. 
Der annonceres efterfølgende på forskellig måde med dagsorden mv. 
 
HB besluttede desuden, at sekretariatet skal undersøge, hvordan HB-medlemmer, 
dirigenter samt det nødvendige personale kan være samlet et passende sted under 
samme tag.  
Sekretariatet er i gang med at undersøge, hvordan den tekniske opstilling kan være for at 
sikre den bedst mulige gennemførelse af et online-delegeretmøde. 
 
 HB tager dette til efterretning. 
 
Debat: Sus Falch opfordrede til, at der bliver annonceret grundigt for delegeretmødet. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

 2. Valg af delegerede 
Medarbejderforeninger og specialgrupper (såkaldte valggrupper) skal vælge delegerede 
og suppleanter og meddele disse til sekretariatet senest den 15. marts. 
 
Valggrupperne får senest den 1. januar 2021 meddelelse fra sekretariatet om,  
hvor mange delegerede de kan vælge (Se bilag 5.4.1.). 
 
I henhold til vedtægterne, skal alle medlemmerne i hver enkelt valggruppe med mindst  
14 dages varsel indkaldes til et møde med valg af delegerede og suppleanter på dags-
ordenen. Kun personer, som er valgt på disse møder, kan være delegerede ved 
forbundets delegeretmøde. 
 
DJ’s hovedbestyrelse har ved en skriftlig høring i december 2020 godkendt den følgende 
mulige afvigelse fra vedtægternes bestemmelser om valg af delegerede: 
 
Da det måske ikke bliver muligt at kunne samles fysisk til valgmøder i medarbejder-
foreninger og specialgrupper i god tid inden fristen den 15. marts, kan den enkelte 
valggruppes bestyrelse beslutte, at valggruppens delegerede vælges på én af de følgende 
to måder: 
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Enten A. Online valgmøde: Bestyrelsen for en valggruppe kan beslutte at holde 
valgmødet online (eventuelt – men ikke nødvendigvis – i forbindelse med en online-
generalforsamling).  
Valgmødet skal iht. vedtægterne indkaldes med minimum 14 dages varsel.  
DJ har tilbudt valggrupperne at stille et online afstemnings-program til rådighed. 
 
Eller B. Tilmelding: Bestyrelsen for en valggruppe kan beslutte at erstatte sit valgmøde 
med en mulighed for, at de interesserede opstillingsberettigede medlemmer af valg-
gruppen kan tilmelde sig som delegeret pr. mail til bestyrelsen eller på en online-formular 
(svarende til tilmeldingsformularen i DJ’s Conference-system. DJ kan bistå med dette).  
Beslutningen om at bruge denne model skal bestyrelsen meddele pr. mail til alle 
valggruppens medlemmer, og der skal gives medlemmerne minimum 14 dages frist til at 
kunne tilmelde sig. 
Hvis der tilmelder sig flere interesserede, end valggruppen kan vælge, skal bestyrelsen 
sende de opstillede navne ud til en online-urafstemning blandt alle valggruppens stemme-
berettigede medlemmer.  
DJ kan bistå med at afvikle denne online-afstemning. 
Der skal gives medlemmerne et passende antal dage til at stemme. Stemmetallet afgør, 
hvem der er valgt som delegerede. De opstillede, der ikke opnår valg, er suppleanter i 
prioriteret rækkefølge efter stemmetal. 
 
HB tager dette til efterretning. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

 3. Dagsorden 
Forslag til dagsorden til beslutning: 
1. Valg af to dirigenter (se denne indstilling punkt 4) 
2. Nedsættelse af valgudvalg og evt. redaktionsudvalg (se denne indstilling punkt 5) 
3. Hovedbestyrelsens beretning  

- herunder de fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode 
4.  Årsregnskaber, 2019 og 2020 
5. Forslag 

a. Vedtægtsændringer 
b. Øvrige forslag  

6. Budget 2021 og budgetramme 2022 
7. Valg  

a.  Formand  
b.  Næstformand 
c.  13 medlemmer af hovedbestyrelsen  
d.  6 suppleanter til hovedbestyrelsen 
e.  Ekstern revisor, faglig revisor og faglig revisorsuppleant 
f.  Ophavsretsfondsbestyrelse (se denne indstilling punkt 10) 

 
Det bemærkes, at punkt 5. Forslag og 6. Budget er placeret inden punkt 7. Valg.  
Det er mest logisk, at delegeretmødet først beslutter de kommende to års prioriteringer, 
vedtagelser og budgetter, inden man vælger formandskab og hovedbestyrelse. 
 
Estimeret tidsplan, søndag den 25. april 2021: 
Kl. 10-12.30 Mødestart: Punkt 1-3 
12.30-13.30 Frokostpause 
13.30-15.30 Møde: Punkt 4-6 
15.30-16 Pause 
16-18 Møde: Punkt 7 
 
Debat: Elisabeth Hamerik Schwarz: Estimeret tidsplan: Det skal være den 25. april. 
(rettet i det ovenstående, ref.) 
 
Karen Hedegaard: Uddeles Carsten Nielsen på delegeretmødet? 
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Tine Johansen: Det er til drøftelse i HB. Vi uddelte to sidste år. Så vi kan overveje at vente 
til næste år. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 4. Dirigenter 
Iht. vedtægterne vælges dirigenterne på delegeretmødet. 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen på sit møde i februar eller marts indstiller to dirigenter, 
der i givet fald kan være til stede under samme tag som hovedbestyrelsen.  
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 5. Valgudvalg og stemmetællere 
Iht. vedtægternes § 25 stk. 4 skal der på delegeretmødet nedsættes et valgudvalg  
på 7 personer valgt blandt de delegerede. Udvalget skal tjekke de opstillede til valg. 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter at fravige denne bestemmelse, således at 
valgudvalget består af 3 personer bistået af en medarbejder fra sekretariatet. 
 
Valgudvalget vil kunne mødes i et separat online-grupperum under delegeretmødet. 
 
Alle valg vil foregå elektronisk. Derfor er der ikke behov for stemmetællere. 
Det indstilles, at HB godkender dette. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 6. Beretning 
Det indstilles, at hovedbestyrelsens skriftlige beretning og formandens mundtlige 
beretning bliver forholdsvis korte. 
Det indstilles, at beretningerne ikke blot omhandler den forgangne periode, men også 
kigger fremad med de 5 fagpolitiske prioriteringer, der træder i stedet for det hidtidige 
handlingsprogram. 
Det indstilles, at de afdøde medlemmer mindes i en generel og anonymiseret form. 
 
Det indstilles, at HB godkender dette. 
 
Debat: Flere kommenterede, at afdøde medlemmer skulle mindes på en passende måde. 
 
Per Schultz-Knudsen foreslog, at navnene kunne løbe over skærmen under stilhed. 
 
Beslutning: Godkendt med Per Schultz-Knudsen’s forslag vedr. afdøde medlemmer. 
 
 

 7. Forslag, vedtægter 
Af hensyn til tidsplanen for delegeretmødet opfordrer HB de delegerede og øvrige 
medlemmer til kun at stille de allermest nødvendige og presserende forslag, herunder 
forslag til vedtægtsændringer. 
 
Debat: Elisabeth Hamerik Schwarz: Dette taler for, at vi bør beslutte os for et ekstra-
ordinært delegeretmøde om et år. 
 
Allan Boye Thulstrup: Det bør vi lade være op til den kommende HB at beslutte. Det har 
både praktisk og økonomisk betydning, og det skal den nuværende HB ikke beslutte. 
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Flere var enige i dette. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 8. Valg  
Det indstilles at følge en tilsvarende procedure for valg, som blev anvendt ved det 
ekstraordinære delegeretmøde i november 2019: 
 
Forslag til kandidater til valgene skal afleveres skriftligt pr. mail til dirigenterne  
senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er 1 time til valghandlingen. 
 
Deadline kan tidligst være, når beretningen er behandlet og godkendt. 
 
Det indstilles desuden, at forslag til kandidater til formand, næstformand, hoved-
bestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen ikke skal være underskrevet  
af 15-20 stillere. 
 
Valgudvalget undersøger forslag til kandidater, og meddeler sin indstilling til dirigenterne. 
Herefter har hver kandidat til henholdsvis formand, næstformand og hovedbestyrelses-
medlemmer mulighed for en kort tale. 
Længden af denne tale besluttes af dirigenterne. 
Der trækkes lod om rækkefølgen af talerne. 
 
Debat: Om proceduren: Opfordring til, at man ikke venter til sidste øjeblik med at stille op. 
 
Stillerlister: I debatten blev det på den ene side tilkendegivet, at en stillerliste er væsentlig 
for at godtgøre, at en kandidat har en vis opbakning.  
På den anden side er det ikke særligt nemt at administrere i forbindelse med et online-
delegeretmøde, hverken for kandidaterne eller sekretariatet/valgudvalget. 
 
Valgtale: Hans Jørgen Dybro: Ændringsforslag om ikke at gennemføre 2-3 minutters 
valgtale til hver af kandidaterne, men i stedet for at give alle kandidater mulighed for at 
præsentere sig med foto og tekst på DJ’s hjemmeside. 
De kandidater, der stiller op på selve delegeretmødet, kan også få denne mulighed ved at 
sende præsentationen til sekretariatet, der med det samme kan lægge den op på DJ’s 
hjemmeside sammen med de øvrige kandidater. 
 
Nogle argumenterede for, at valgtalen var væsentlig for at danne sig et indtryk af 
kandidaterne. 
 
Beslutning:  
Procedure: Godkendt. 
 
Stillerliste: Forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og 
suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke være underskrevet af 15-20 stillere? 
 
Godkendt (14-1).  
For stemte: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Frederik M. Juel, Freja 
Wedenborg, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle 
Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 
Imod stemte: Elisabeth Hamerik Schwarz. 
 
Valgtaler: Ikke mundtlig præsentation, kun skriftlig? 
 
Godkendt (13-2).  
For stemte: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, 
Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 
Imod stemte: Freja Wedenborg, Sebastian Risbøl Jacobsen. 
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 9. Ophavsretsfondens bestyrelse 
Iht. vedtægterne skal der på delegeretmødet vælges 5 medlemmer fra det nyvalgte HB til 
Ophavsretsfondens bestyrelse. 
Det indstilles, at det undersøges juridisk, om delegeretmødet kan beslutte undtagelsesvist 
at bemyndige HB til at vælge disse medlemmer på sit konstituerende møde. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 10. Tilhørere og gæster 
Det indstilles, at det kun er de følgende, der bliver koblet op til mødet: 
-  De delegerede, herunder hovedbestyrelsen og formandskabet 
-  Dirigenterne  
- En observatør fra Ledere i DJ (§ 22 stk. 3) 
-  Relevante medarbejdere fra sekretariatet, herunder det tekniske personale til at sikre 

opkoblingen til mødet og gennemførelsen af de elektroniske afstemninger 
- Repræsentanter fra fagbladet Journalisten 
 
Af både tekniske og fortrolighedsmæssige grunde indstilles det, at øvrige medlemmer ikke 
kan overvære delegeretmødet. 
Det indstilles, at øvrige repræsentanter fra redaktionelle medier kan blive presse-
akkrediteret ved at henvende sig til sekretariatet senest den 14. april. 
Der inviteres og deltager ingen eksterne gæster mv. fra ind- og udland. 
 
Debat: Sus Falch: Mogens Blicher Bjerregård bør inviteres. 
 
Karen Hedegaard: Nogle medlemmer vil formentlig gerne kunne følge med.  
Kunne formandens mundtlige beretning streames? 
 
Freja Wedenborg: Vi bør række hånden ud til de studerendes medier og invitere dem. 
 
Beslutning: Godkendt med tilføjelse af, at Mogens Blicher Bjerregård og de studerendes 
medier også inviteres. 
 
 

 11. Konstituering af FU 
Iht. HB’s forretningsorden § 7 skal den nyvalgte hovedbestyrelse på et lukket møde 
umiddelbart efter afslutningen af delegeretmødet konstituere FU. 
Det indstilles, at HB beslutter, at konstitueringen af FU udsættes og lægges sammen med 
den øvrige konstituering på det første ordinære HB-møde, der planlægges til at blive holdt 
i løbet af maj eller i begyndelsen af juni. 
 
Debat: Det blev understreget, at det taler for, at det første HB-møde skal ligge i maj. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 Den tekniske gennemførelse af online-delegeretmøde 
På baggrund af HB’s beslutning om at gennemføre delegeretmødet som et online-møde 
er sekretariatet i gang med forberedelsen af dette. 
 
Der arbejdes på en teknisk løsning, som indebærer, at de centrale deltagere i delegeret-
mødet i bedste fald kan være samlet under samme tag, således at der kan tages 
eventuelle nødvendige beslutninger undervejs i delegeretmødet: 
HB-medlemmer, dirigenter, nødvendige medarbejdere fra sekretariatet herunder det 
tekniske personale til at sikre opkoblingen til mødet og gennemførelsen af de elektroniske 
afstemninger, gerne også valgudvalget. 
 
I planlægningen tages der hensyn til, at vi af gode grunde ikke kender omfanget af de 
sundhedsmæssige restriktioner, der vil være gældende i slutningen af april. 
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Debat: Sus Falch: Alle delegerede er ikke nødvendigvis så øvede i digitale møder.  
Der bør være en god skriftlig vejledning og eventuelt en generalprøve, hvor man tester 
afstemning mv. 
 
Sebastian Risbøl Jacobsen: Det er vigtigt at teste teknikken. På en kongres i efteråret var 
der betydelige problemer med opkoblingen til de delegerede.  
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.5. Carsten Nielsen-legat, omlægning, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at overføre Carsten Nielsen-legatet fra en fond til DJ. 
 
Sagsfremstilling: HB har på sit seneste møde besluttet at nedlægge en række fonde og 
legater, herunder fonden bag Carsten Nielsen-legatet. 
 
DJ ønsker dog fortsat at uddele Carsten Nielsen-legatet, blot i eget regi. 
Derfor indstilles det, at de væsentligste af fundatsbestemmelserne for Carsten Nielsen-
legatet overføres til en HB-beslutning med den følgende ordlyd: 
 
Carsten Nielsen-legatet 
Til minde om Carsten Nielsen, Dansk Journalistforbunds grundlægger og drivende kraft i 
mere end 10 år, uddeler Dansk Journalistforbund hvert år Carsten Nielsen-legatet. 
 
Legatet går til forbundsmedlemmer, der med udtryksmæssig gennemslagskraft har 
præget samfunds- og kulturdebatten eller markeret sig ved en særlig faglig indsats. 
 
Legatet er på 20.000 kr. og en statuette af Jørgen Haugen-Sørensen (december 2020).  
 
Uddelingen af legatet sker efter beslutning i legatbestyrelsen og bekendtgøres på et større 
møde for DJ-medlemmer, eksempelvis delegeretmøde eller lignende.   
 
Indkaldelse af forslag sker hvert år senest den 15. marts ved opslag i Journalisten, 
journalisten.dk, DJ’s hjemmeside og/eller på anden måde, som sikrer, at flest mulige 
medlemmer får kendskab til det. 
 
Legatbestyrelsen sammensættes af  
ét medlem af DJ’s hovedbestyrelse, 
ét medlem valgt af DJ’s hovedbestyrelse 
ét medlem af DJ’s Kreds 1’s bestyrelse  
ét medlem valgt af DJ’s Kreds 1’s bestyrelse, 
og den til en hver tid værende formand for DJ. 
 
Legatbestyrelsen udpeges for to år ad gangen med virkning fra den 1. juli i ulige år. 
DJ’s hovedbestyrelse behandler og godkender sammensætningen af legatbestyrelsen i 
forbindelse med et konstituerende møde efter hvert delegeretmøde. 
 
Legatets størrelse og andre forhold vedrørende legatet kan kun reguleres efter indstilling 
fra legatbestyrelsen og efter beslutning i DJ’s hovedbestyrelse. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.6. Fagfestival 2020 og 2022, til beslutning 
 

 Indstilling. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen afslutter Fagfestival 2020 med det antal 
alternative arrangementer, der er afviklet på nuværende tidspunkt.  
Desuden indstilles det, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt og lokation for 
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Fagfestival 2022. 
 
Sagsfremstilling: Aflysningen af Fagfestival 2020, der var begrundet i Covid-19 
restriktionerne for at mødes i så stort et antal, medførte et oplæg fra sekretariatet og 
styregruppen for Fagfestival til alternativer, der kunne samle medlemmerne i mindre 
grupper uden smittefare off- og online.  
Hovedbestyrelsen behandlede dette på sit møde den 26. august, hvor der blev nikket til 
indstillingen med målsætningen om at skabe fysiske oplevelser for minimum 800 
medlemmer, som der var budgetteret med ved FF20 over det næste halve år. 
Det var planlagt at rette 25% af indsatsen mod kommende dimittender og at have særligt 
fokus på at tilbyde indhold til kredse, grupper og foreninger, så de kunne styrke deres 
medlemskontakt.  
Desværre blev virkeligheden en anden, idet Covid-19 desværre tog et hårdere greb om 
landet, og det dermed aldrig blev rigtig en option at samle folk på tværs. Der har været 
afholdt en række webinarer, der afløste hhv. Fagfestival og det Faglige Stævne, hvoraf 
nedenstående udspringer direkte fra Fagfestival: 
 
27. oktober  Fotograferne Pep Bonet og Jan Grarup i samtale (aflyst pga. 

restriktioner) 
29. oktober Politisk Salon: Hvordan kommer vi sexisme til livs i medie – og 

kommunikationsbranchen? 
17. november Politisk Salon: Hvordan skaber vi en offentlig debat, som alle tør være 

en del af? 
 
Der blev løbende arbejdet med planer for at afvikle fysiske arrangementer for først 500, så 
200, 100 og 50 deltagere, før de til sidst måtte aflyses. Sideløbende har DJ haft en række 
digitale webinarer og møder, hvorfor der ikke har været efterspørgsel på mere digitalt 
indhold. Det har været muligt at slippe ud af alle større honoraraftaler. Bortset fra live-
bandet, Tennis, der i stedet gik med til at flytte engagementet til et fremtidigt arrangement. 
 
Fagfestival 2022 
Sekretariatet har for-booket ODEON i Odense til Fagfestival 2022. Evalueringen af 
lokalerne for Fagfestival 2018 var gode, og sekretariatet havde fundet løsninger for de 
områder, der ikke helt fungerede efter hensigten i 2018, og ser derfor meget positivt på at 
få Fagfestival tilbage på ODEON. 
 
Fagfestival afholdes som regel den første weekend i november måned, hvor dette har 
kunne lade sig gøre. I 2022 kan vi afholde Fagfestival den 6.-7. november, og det 
indstilles derfor, at Fagfestival afholdes den 6.-7. november 2022 i ODEON, Odense. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt: DJ’s næste Fagfestival holdes den 6.-7. november 2022. 
 
 

5.7. Pressefotograferne, fra specialforening til specialgruppe, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om, at specialforeningen Pressefotografforbundet ønsker at 
overgå til at være en specialgruppe.  
 
Sagsfremstilling: På sin generalforsamling i november besluttede Pressefotograf-
forbundet, PF, at man ønsker at ansøge HB om at overgå fra at være en specialforening til 
en specialgruppe. 
 
Det er en udtrykt forudsætning for denne ændring, at PF’s bestyrelse fortsat selv kan 
beslutte, hvem der kan optages som medlemmer i PF. 
 
Baggrunden for, at man er en specialforening – en forening i foreningen – er den 
historiske, at man ved indlemmelsen i DJ tilbage i 1960’erne ønskede at bibeholde sin 
faglige selvbestemmelse og profil. 
 
Den nuværende status som specialforening betyder organisatorisk og kontingentmæssigt, 
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at PF’s medlemmer ved siden af PF-medlemskabet skal være medlem af en 
medarbejderforening eller en specialgruppe i forbindelse med valg til delegeretmøder. 
Ved at overgå til en specialgruppe bliver PF formelt mere direkte involveret i DJ’s 
organisation. 
 
Proceduren for behandlingen af PF’s ansøgning vil være følgende: 
1. Hovedbestyrelsen orienteres hermed om PF’s ønske om at blive specialgruppe. 
 
2. Frem mod et kommende FU-møde skal det afklares, hvordan PF’s forudsætning om 

optagelse i specialgruppen kan håndteres. 
 

3. DJ’s vedtægter § 20 stk. 1 beskriver desuden, at ”… Inden hovedbestyrelsen 
godkender oprettelsen af og vedtægterne for en ny specialgruppe, fastlægges 
afgrænsningen til eksisterende, berørte specialgrupper gennem forhandlinger med de 
implicerede parter…” 
 
Det betyder i praksis, at de øvrige specialgrupper skal høres vedrørende PF’s 
optagelsesgrundlag: ”… medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har 
pressefotografering, fotojournalistik, film-, video- og tv-fotografering og 
billedredigering som hovederhverv…” 
 
I denne formulering er der umiddelbart en overlapning ift. nogle af de øvrige 
specialgrupper. Der er i forvejen overlapninger imellem forskellige specialgrupper,  
så det behøves ikke i sig selv at være et problem. 

 
4. På baggrund af denne høring kan FU (, som er HB’s underudvalg med ansvaret for 

organisatoriske spørgsmål,) behandle en indstilling på et kommende møde. 
 
5. Efterfølgende kan HB beslutte en indstilling om at omdanne PF til en specialgruppe. 
 
6. Endelig kan delegeretmødet beslutte en konsekvensrettelse af vedtægterne: 

Vedtægternes § 22 stk. 1 slettes: Medlemmer, der virker som pressefotografer, skal 
være tilsluttet specialforeningen ”Pressefotografforbundet”. 
 

Debat: Sus Falch ønskede en uddybning af, hvordan PF ville håndtere sine optagelses-
kriterier og behandle ansøgninger om medlemskab af PF. 
 
Flemming Hansen og Sisse Stroyer redegjorde for, at det var et stærkt ønske fra PF’ernes 
side at kunne bibeholde sin faglige profil. PF’s bestyrelse har i mange år behandlet 
ansøgninger om medlemskab. 
 
Peter Thornvig: Tilhænger af, at PF bliver specialgruppe. Men vi skal finde den gode 
snitflade til øvrige specialgrupper, så der ikke bliver nogle A- og B-medlemmer. 
Det kan være på et møde med de berørte specialgrupper. 
 
Birger Lund: Ønsker en lidt mere uddybet forklaring på afgrænsningen for at kunne 
forklare det i sin egen bestyrelse. 
 
Johnny Frederiksen: Der burde være en anden kontingentstruktur for O- og I-medlem-
skaber, så det var billigere at være medlem i flere specialgrupper. 
 
Allan Boye Thulstrup vil tage initiativ til et møde med de berørte specialgrupper som led i 
den kommende høring. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.8. Finansloven med DJ-briller, til orientering 
 

 Indstilling: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: HB orienteres om de relevante elementer i finanslovsaftalen. 
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Debat: - 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.9. HB’s samarbejde mv., Lukket møde, kun HB-medlemmer 
 

 - 
 
 

5.10. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: Liste over tidligere beslutninger til efterretning. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Hans Jørgen Dybro: Deadline for at komme med forslag til delegeretmødet er den 15. 
marts. Derfor er det på det kommende HB-møde den 21.-22. februar, at HB skal første-
behandle de forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som skal stilles. 
 
Maj Munk og Frederik M. Juel orienterede om de rettighedsmæssige problemer, som 
kreds 1 har med at kunne få lavet et nyt logo, der passer til DJ’s logo. 
 
Frederik M. Juel orienterede kort om fyringer på Berlingske, 
se https://journalisten.dk/berlingske-lukker-grafisk-afdeling-fire-grafikere-er-opsagt/  
 
Anders Stoffer spurgte til, hvad der sker frem mod det næste HB-møde. 
 
Tine Johansen: Det er først og fremmest en række generalforsamlinger i kredse, grupper 
og foreninger. Og så er der forarbejderne til de forslag mv., som skal på delegeretmødet.  
 
Der blev takket for et godt møde. 

 
 
/DYB 

https://journalisten.dk/berlingske-lukker-grafisk-afdeling-fire-grafikere-er-opsagt/

