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 Tine Johansen bød velkommen. Forsamlingen mindedes Jesper Bo Danscher og 

Flemming Hansen med et minuts stilhed. 
 
 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 Per Schultz-Knudsen, dirigent: Nyt punkt 5.1.A. om særlige indsatser i 2021.  
Nyt bilag til punkt 5.5. HB’s forretningsorden. 
 
Der er referatforbud og fortrolighed vedrørende punkter, der er markeret med dette.  
De vedrører overenskomstforhold, særlige økonomiske emner eller konkurrenceforhold til 
andre organisationer. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Til observatørernes orientering: HB holdt i går et seminar. Formålet var at 
give HB lejlighed til en overordnet drøftelse af de økonomiske og strukturelle udfordringer, 
som DJ står over for – og herunder en overordnet drøftelse af forventningerne til 2022. 
Desuden gav det HB-medlemmerne lejlighed til den nærmere præsentation af leder-
gruppen, afdelingerne og DJ’s lokaler, som det ikke var muligt at give på det konstitue-
rende møde i maj. 
 
Tine deltog i går i et hurtigt indkaldt møde i Producentforeningen på baggrund af brevet 
offentliggjort i EKKO, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-bakker-op-om-noedraab-
fra-filmarbejdere  

02.09.2020 
 

Referat GODKENDT, web 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato tirsdag 24. august 2021 kl. 9.00 
HB-medlemmerne: DJ, Gammel Strand 46, København K 
HB-observatører m.fl.: Online 
 

HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Johnny Frederiksen, Lisbeth Kiel,  
Mie Hovmark, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Rane von Benzon, 
Signe Goldmann, Sus Falch.  
 

Afbud Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar. 
 

Dirigent Per Schultz-Knudsen  
 

HB-observatører 
 

Maj Munk (K1), Dorte Kildegaard (K2), Steffen Lilmoes (K3), Torben 
Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Dorte Bak (BLOG), Nikolaj Sønder-
gaard (Kom), Anne Anthon Andersen (FLG), Maria Becher Trier (O), 
Janne Høgshøj (VIF), Jakob Albrecht (Journalisten) 
 

Sekretariatet 
 

Vicesekretariatschef, økonomichef Peter Reich, juridisk chef Liselotte 
Lindberg Olsen (pkt. 4.1.), politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.). 
 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-bakker-op-om-noedraab-fra-filmarbejdere
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-bakker-op-om-noedraab-fra-filmarbejdere
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I mødet deltog en række øvrige organisationer inden for film- og tv-branchen. 
På mødet blev DJ’s samarbejde med Producentforeningen om en lederuddannelse med 
fokus på arbejdsmiljøet fremhævet. Den har DJ’s arbejdsmiljøkonsulent Tom Hansen i 
spidsen. Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/nyt-ledelseskursus-skal-vaere-med-til-
loefte-arbejdsmiljoeet-i-film  
DJ’s prioritering af uddannelsen sker ud fra en holdning om, at en forbedring af ledelsen er 
en forbedring for alle på arbejdspladsen. 
Det har også inspireret til yderligere tiltag på dette område, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-tilbyder-lederuddannelse-gratis-medlemmer  
 
Afghanistan: Igennem de seneste uger været optaget af at sikre sikkerheden for de 
stringere og freelancere i Afghanistan, som har hjulpet danske medier igennem de 
seneste mange år. 
Desværre har DR’s og TV 2’s ledelser været tilbageholdende med at støtte, fordi man 
fandt emnet for politisk, se https://journalisten.dk/for-politisk-dr-og-tv-2-var-ikke-med-paa-
opraab-om-beskyttelse-af-afghanske-journalister/  
 
Ny kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen. DJ har sagt velkommen med et eksemplar af 
Årets Pressefoto og en invitation til kaffe og en snak om den kommende medieaftale. 
 
Mediepolitisk torsdagsbar den 9. september. DJ inviterer en række politikere, medie-
chefer, medlemmer og andre til at komme i gården i DJ. Der kommer også invitationer til 
HB m.fl. 
 
Nordisk Journalistforbund, NJF, holder årsmøde online den 8. september. Her overtager 
DJ formandskabet for forbundet efter svenskerne. Sekretariatschef Karin Mette Thomsen 
bliver generalsekretær i DJ’s periode. 
 
Pride-parade. DJ deltog som en del af AC’s optog i Pride-paraden i lørdags. Der var 
begrænsede muligheder for deltagere. Tine Johansen og Elisabeth Hamerik Schwarz 
repræsenterede DJ. 
 
Allan Boye Thulstrup: Danske Mediers Arbejdsgiverforening er lagt ind under Dansk 
Erhverv. Det er DJ’s største arbejdsgivermodpart. Tine og Allan har onsdag møde med 
ledelsen i Dansk Erhverv om perspektiverne. 
 
DMJX: Jens Grund er konstitueret som rektor frem til primo 2022. 
DMJX har desuden præsenteret planerne for et nybyggeri i Ørestaden, som skal erstatte 
bygningerne i Emdrup. 
 
EU-parlamentet har indstiftet Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism til minde om 
den maltesiske journalist, der blev dræbt i 2017, se 
https://da.wikipedia.org/wiki/Daphne_Caruana_Galizia  
DJ er blevet bedt om at indstille det danske medlem af den europæiske prisjuryen.  
DJ har indstillet Elisabeth Hamerik Schwarz.  
 
Bornholm: Tine sendte sammen med formand Mona Striib, FOA, et brev til de 
bornholmske kommunalpolitikere inden deres møder om at justere på den politiske 
spærretid, som borgmester Thomas Thors havde udstukket. 
Se https://journalisten.dk/politisk-flertal-vil-nu-fjerne-spaerretid-for-journalister-paa-
bornholm/  
Politikerne lettede på restriktionerne, men ikke helt i den udstrækning, vi havde ønsket. 
 
Vedr. HB-observatører online: Når FU skal tilrettelægge det kommende HB-møde, vil vi 
overveje at lave en hybrid-løsning, hvor observatører enten kan deltage fysisk eller online. 
 
Sus Falch: Formand for TAU. Arbejdsforholdene i film- og tv-branchen er på dagsordenen 
på et kommende møde i Trygt Arbejdsliv-udvalget, TAU. 
 
Rane von Benzon: Danske Mediestuderende overvejer tiltag overfor det dalende 
medlemstal. Herunder hvervegaver. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/nyt-ledelseskursus-skal-vaere-med-til-loefte-arbejdsmiljoeet-i-film
https://journalistforbundet.dk/nyhed/nyt-ledelseskursus-skal-vaere-med-til-loefte-arbejdsmiljoeet-i-film
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-tilbyder-lederuddannelse-gratis-medlemmer
https://journalisten.dk/for-politisk-dr-og-tv-2-var-ikke-med-paa-opraab-om-beskyttelse-af-afghanske-journalister/
https://journalisten.dk/for-politisk-dr-og-tv-2-var-ikke-med-paa-opraab-om-beskyttelse-af-afghanske-journalister/
https://da.wikipedia.org/wiki/Daphne_Caruana_Galizia
https://journalisten.dk/politisk-flertal-vil-nu-fjerne-spaerretid-for-journalister-paa-bornholm/
https://journalisten.dk/politisk-flertal-vil-nu-fjerne-spaerretid-for-journalister-paa-bornholm/
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Lisbeth Kiel: Kulturministeriet er kommet med et udspil vedrørende etiske retningslinjer ift. 
børn og influentere, se https://journalisten.dk/blogger-formand-det-virker-som-om-
ministeriet-har-genopfundet-vores-arbejde/  
 
Dorte Kildegaard takkede for orienteringen, og så gerne, at der fortsat kunne være 
mulighed for at deltage online. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Planlægning af arbejdet i HB, udvalg mv. 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte fordelingen af temaer på de kommende HB-
møder.  
 
Sagsfremstilling: I forlængelse af det seneste HB-møde har der været afviklet møder i 
HB’s stående udvalg: 
FU, Forretningsudvalget 
TAU, Trygt arbejdsliv-udvalget 
EMU, Etik og mediepolitisk udvalg 
og FFF, Fag, fremtid og fællesskab-udvalget 
 
På møderne har man blandt andet besluttet hvilke fagpolitiske temaer, der skulle have en 
yderligere behandling i HB, og herunder hvornår inden for denne delegeretmødeperiode. 
 
Efterfølgende har udvalgsformændene og udvalgssekretærerne koordineret fordelingen 
og tidsplanen for temaerne på HB-møderne frem mod april 2023. 
 
Forslaget er vedhæftet, bilag 3.1.1. 
 
Baggrundsmateriale: Hermed forslag til materiale, som kan være et grundlag for det 
videre arbejde i HB og udvalgene: 
 
De fagpolitiske prioriteringer, som Delegeretmødet besluttede i april 2021: 
https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer  
Der er også inspiration at hente i rapporterne vedrørende Fagenes fremtid: 
https://journalistforbundet.dk/fagenesfremtid  
og Fremtidens forbund: https://journalistforbundet.dk/fremtidens-forbund. 
 
Rammerne for og forventningerne til arbejdet i udvalg mv. er beskrevet i notatet i bilag 
3.1.2. 
 
Debat: Per Schultz-Knudsen: I henhold til notatet om HB-udvalgenes arbejde vil der på de 
kommende HB-møder være et fast punkt med orientering fra HB’s faste udvalg og 
arbejdsgrupper. 
Orienterede fra Fag, fremtid og fællesskab-udvalget, FFF: På det kommende møde  
den 7. september er der planlagt en drøftelse af ledernes placering i DJ bl.a. med 
deltagelse af bestyrelsen for Ledere i DJ. Drøftelsen er planlagt til at skulle videre til HB til 
mødet den 15. december. 
 
Mie Hovmark: På oversigten mangler en opfølgning på praktikantaftalen og spørgsmålet 
om ulønnet praktik. Hvordan forholder udvalgene sig til eksterne medlemmer? 
 
Sus Falch orienterede om Trygt arbejdsliv-udvalget, TAU: Her vil man have faste eksterne 
medlemmer af udvalget og løbende invitere videnspersoner og eksperter. Det næste 
møde er den 5. oktober. 
 
Per Schultz-Knudsen: I FFF-udvalget har vi besluttet, at vi ikke vil have faste eksterne 
medlemmer, men derimod har vi pålagt os selv at invitere mindst tre eksterne til hvert 
møde – afhængig af det tema, som skal drøftes på mødet. 
 
Signe Goldmann: Opfordrer FFF-udvalget til at sikre en bredde i udvalget ift. faggrupper. 

https://journalisten.dk/blogger-formand-det-virker-som-om-ministeriet-har-genopfundet-vores-arbejde/
https://journalisten.dk/blogger-formand-det-virker-som-om-ministeriet-har-genopfundet-vores-arbejde/
https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer
https://journalistforbundet.dk/fagenesfremtid
https://journalistforbundet.dk/fremtidens-forbund
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Beslutning: FFF-udvalget vil tage praktikantaftalen og ulønnet praktik op som tema. 
Herudover er indstillingen godkendt. 
 
 

3.2. Navn- og Identitets-arbejdsgruppen 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB behandler og godkender kommissorium og sammen-
sætning af arbejdsgruppen Navn og Identitet.  
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Konkurrenceforhold vedr. Ritzau/Scanpix (ikke bilag), referatforbund 
 

 Liselotte Lindberg Olsen orienterede om status på overvejelserne om konkurrenceforhold 
vedr. Ritzau/Scanpix. 
 
Beslutning: Til efterretning. Der arbejdes videre i sekretariatet, og Trygt arbejdsliv-
udvalget og HB orienteres, når eller hvis det er nødvendigt. 
Emnet er på TAU’s dagsorden på mødet den 5. oktober. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, Referatforbud  
 

 Indstilling: Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 til orientering og godkendelse. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 
 

5.1.A. Særlige indsatser, 2021 Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller, at HB drøfter og beslutter iværksættelsen af særlige indsatser i 
2021.   
 
Beslutning: Godkendt 1. Film- og tv-området, 2. Influentområdet og tilføjelse af etablering 
af ny mentorordning til erstatning for den tidligere. Økonomisk ramme: Op til 1 mio. kr. i 
2021. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2022, førstebehandling, Referatforbud 
 

 Indstilling: Budget for 2022 fremlægges til 1. behandling. 
 
HB skal tage stilling til, hvilket niveau resultatet skal ligge på og om budgettet afspejler 
den ønskede aktivitet i forbundet? 
 
Der er som udgangspunkt følgende muligheder: 

1) Resultatet af driften skal være nul  
2) Resultat efter kapitalafkast skal være nul 
3) Resultatet i det forlagte budget, et underskud på 317 t.kr., er acceptabelt 

 
Ud fra det valgte niveau, vil det være muligt at planlægge det videre forløb. Alternativ 1 og 
2 vil betyde, at der skal findes besparelser for at nå målet.  
 



   

  5/9 

Beslutning: Godkendt mulighed 3: Resultatet i det forlagte budget er acceptabelt. 
Når vi kommer længere frem, ind i 2022, skal der ses på de kommende budgetter. 
 
Stor ros fra HB til økonomistyringen. 
 
 

5.3. DJ’s fremtidige domicil, til drøftelse (ikke bilag) Referatforbud, fortroligt 
 

 Formandskabet og økonomichefen lagde op til drøftelse af de mulige fremtidige rammer 
for DJ’s sekretariat. De nuværende rammer er ikke optimale. 
 
Beslutning: Sekretariatet får til opgave at arbejde videre med overvejelser om mulige 
alternative og bedre rammer for sekretariatet, samt om scenarier for at udleje eller sælge 
Gammel Strand 46. FU og HB ønsker yderligere talmateriale vedr. scenarierne og 
orienteres løbende. 
 
 

5.4. Økonomi: Bank og kapitalforvaltning, udbud, Referatforbud, fortroligt 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte, at der skal gennemføres et udbud af bank og 
kapitalforvaltningen i DJ. 
 
FU indstiller til HB at godkende et konkret forslag til udbud. 
 
FU indstiller desuden til HB’s beslutning, at der indhentes tilbud fra nogle konkrete banker. 
 
Tilbuddene skal være inklusive fordelagtige tilbud til DJ’s medlemmer, eksempelvis 
gratis/billige erhvervskonti mv. 
 
Beslutning: 1. Godkendt, at der sættes gang i et udbud. 
 
2. Rådgiver: Forslag om at få fornyede tilbud fra rådgivere ikke godkendt. 
Godkendt at arbejde videre med det indstillede tilbud. 
 
3. Godkendt, at der hentes tilbud fra de indstillede banker. 
 
 

5.5. HB’s forretningsorden, opdatering, til godkendelse 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB at godkende den reviderede forretningsorden jf. bilag 
3.9.2. 
 
Det indstilles desuden at tage stilling til ændringsforslag til forretningsordenens § 1, stk. 5 
fremsat af Anders Stoffer. 
 
Sagsfremstilling: Bilag 3.9.1. viser den nuværende forretningsorden vedtaget på HB-
mødet i maj 2019. 
Bilag 3.9.2. er et udkast til justering af denne forretningsorden. 
Ændringer og rettelser er fremhævet med rødt. 
Det indstilles at godkende disse ændringer. 
 
Anders Stoffer har fremsat et forslag til tilføjelse i forretningsordenens § 1, stk. 5, der 
omhandler de personer, der får tilsendt materialet til HB-møderne. 
I henhold til den nuværende forretningsorden sendes materialet til HB-medlemmer, HB-
observatører, ledergruppe, konsulenter og Journalistens chefredaktør. 
 
Anders Stoffer foreslår, at materialet desuden sendes til de 6 HB-suppleanter. 
Alternativt foreslår han, at det sendes til 1. suppleanten. 
 
Debat: Per Schultz-Knudsen har inden mødet fremsendt ændringsforslag til § 1 stk. 10 og 
13.a., se bilag 5.5.3., vedr. online-møder. 
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Anders Stoffer ændrede sit forslag til § 1 stk. 5: Materiale sendes til 1.-suppleanten. 
 
Beslutning:  
Forslag til ændring af forretningsorden tages op på det kommende HB-møde med 
følgende godkendelser og kommentarer: 
 
§ 1 stk. 5. Anders Stoffer-forslag: Materialet sendes til 1. suppleanten. Godkendt. 
 
§ 1 stk. 9. Redaktionel rettelse. Godkendt. 
 
§ 1 stk. 10. Per Schultz-Knudsen-forslag. Tilføjes ”hverken fysisk eller online”. Godkendt. 
 
§ 1 stk. 13. Et ekstraordinært HB-møde kan gennemføres som et online-møde. Godkendt. 
 
§ 1 stk. 13.a. Per Schultz-Knudsen-forslag. Slettes. Godkendt. 
 
§ 1. stk. 13.c. Tilføjelse. Godkendt. 
 
§ 1 stk. 13.e. Palle Jensen-forslag. Tilføjelse af ”Der orienteres senest på…”. Godkendt. 
 
§ 2 stk. 4. Sletning af ”…eller længerevarende fravær”. Ikke godkendt, bibeholdes.  
 
§ 6 stk. 3. Redaktionel rettelse. Godkendt. 
 
§ 6 nyt stk. 5. Der ønskes et revideret forslag til formulering. 
 
§ 7 stk. 1. om konstituering af FU. Der ønskes et revideret forslag til formulering. 
 
§ 7 stk. 2. om nedsættelse af udvalg. Godkendt. 
 
§ 7 stk. 3. om udvalgenes arbejde. ”Formålet” rettes til ”Hovedformålet”. 
 
§ 7 stk. 4. om at invitere eksterne deltagere. Godkendt. 
 
§ 8 stk. 1. om nedsættelse af arbejdsgrupper. Der ønskes en formulering, som giver 
mulighed for en hurtigere procedure. 
 
 

5.6. Carsten Nielsen-legatet, konstituering 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at udpege et HB-medlem til medlem af Carsten Nielsen-
legatets bestyrelse. 
 
Sagsfremstilling: HB skal udpege et medlem af DJ’s hovedbestyrelse til en plads i 
Carsten Nielsen-legatets bestyrelse. 
Legatbestyrelsen sammensættes af  
ét medlem af DJ’s hovedbestyrelse, NN 
ét medlem valgt af DJ’s hovedbestyrelse Jens Ringberg 
ét medlem af DJ’s Kreds 1’s bestyrelse  Maj Munk  
ét medlem valgt af DJ’s Kreds 1’s bestyrelse, Pernille Mac Dalland 
og den til en hver tid værende formand for DJ Tine Johansen  
 
Legatbestyrelsen udpeges for to år ad gangen med virkning fra den 1. juli i ulige år. 
På det konstituerende HB-møde i maj blev de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueret.  
Der udestår at vælge et medlem af DJ’s hovedbestyrelse til den sidste plads i legatets 
bestyrelse. HB drøfter og beslutter dette. 
 
Debat: Tine Johansen indstillede og begrundede Johnny Frederiksen. 
 
Beslutning: Johnny Frederiksen valgt med applaus.  
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5.7. Godtgørelse for fagligt arbejde (ikke bilag), til orientering 
 

 Arbejdsgruppens medlemmer Sus Falch, Johnny Frederiksen og Anders Stoffer 
orienterede om, at man så frem til og forventede at kunne komme med en indstilling til det 
kommende HB-møde i oktober. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.8. Fagligt Stævne, status, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om status for Fagligt Stævne 2021.   
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen vedtog i maj måned at udvide Fagligt Stævne 2021 
til afvikling over to dage med festmiddag og fejring af 60 året for etableringen af Dansk 
Journalistforbund.  
Hovedbestyrelsen blev forelagt et budgetudkast, der forsøgte at tage højde for usikker-
heden omkring endeligt antal deltagere og mulige lokaliteter.  
Efter indhentning af tilbud og forhandlinger er det besluttet at afvikle Fagligt Stævne 2021 
på Tivoli Congress Hotel på Kalvebod Brygge i København 14.-15. oktober. Og med den 
foreløbige tilbagemelding fra de inviterede, kan der nu gives et kvalificeret bud på 
økonomiske scenarier. 
 
Tilmeldte. I skrivende stund er 120 deltagere tilmeldt Fagligt Stævne. Heraf er 68 enten 
tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, 13 fra HB og 39 fra en af DJs 27 bestyrelser i 
kredse, foreninger og grupper. Mange bestyrelser har først endelig afklaring på antal 
deltagere her efter sommeren. Og et kvalificeret gæt er, at vi ender med at blive et sted 
mellem 200 og 300 deltagere inklusive hovedbestyrelsen og DJ-konsulenter. 
DJ dækker deltagelse for alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt op til tre 
deltagere per bestyrelse i foreninger, kredse og grupper, der har mulighed for at tilkøbe 
yderligere pladser. DJ dækker transport og overnatning for alle deltagere med bopæl uden 
for hovedstadsområdet.  
For deltagere fra Grønland dækkes deltagelse, transport og overnatning for op til tre 
deltagere. Yderligere informationer kan rekvireres på event@journalistforbundet.dk eller 
ved at ringe til Håkon på 31344131. 
 
Økonomi. Det er stadig usikkert, hvor mange deltagere vi ender med at få mobiliseret.  
For at være på den sikre side ift. økonomien, arbejdes der derfor med en fornuftig basis-
forplejning (tre retter med vin), der eventuelt kan justeres op, når vi kender det endelige 
antal deltagere. For at tage højde for, at DJ dækker fuld deltagelse, men også transport og 
overnatning for et ukendt antal, arbejdes der med mulige scenarier og økonomiske 
konsekvenser.  
Det vurderes mest sandsynligt, at vi ender omkring scenarie 3 (se herunder).  
Og derfor forventes det stadig, at vi ikke aktiverer hele det afsatte beløb. 
 
 

Scenarie 

Deltagere 
på DJs 
regning 

Betalende 
deltagere 

Deltagere 
i alt 

Transport og 
overnatning Resultat 

1 100 50 150 50  308.085 kr.  

2 150 75 225 75  325.710 kr.  

3 200 100 300 100  188.835 kr.  

4 250 125 375 125  35.085 kr.  

5 300 150 450 150 -118.665 kr.  

6 350 175 525 175 -272.415 kr.  

 
For de særligt interesserede er vedlagt et budget for scenarie 3. 
 
Program. Programmet er stadig under udarbejdelse med input fra gode fagligt aktive og 

mailto:event@journalistforbundet.dk
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folk på Gl. Strand. Fordelt på tre spor vil der være mulighed for frit at vælge mellem både 
generelle oplæg på tværs om eksempelvis kommunikation og organisering eller oplæg og 
workshops med temaer målrettet arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen. Det er meget ønskeligt, at der 
kommer flere tilmeldinger end de nuværende 120. 
 
Herefter udspandt der sig en længere drøftelse om muligheden for, at alle deltagere kunne 
få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Allan Boye Thulstrup: Det ligger ikke inden for det nuværende Fagligt Stævnes økonomi. 
Ønsket om kompensation til alle deltagere vil være med i overvejelserne til planlægningen 
af det næste Fagligt Stævne. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.9. Mediernes udvikling, Kulturministeriet, til orientering 
 

 Indstilling: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: Mediernes Udvikling i Danmark er en guldgrube af tal og viden om 
medierne i Danmark. Den udgives af Kulturministeriet. 
 
Siden 2014 er der dels blevet udarbejdet en årsrapport, dels en række specialrapporter.  
Læs mere om det her, hvor der både er et relativt kort overblik over hovedpointerne fra 
2020 og links til de egentlige rapporter: https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/overblik-
og-perspektivering/  
 
Tine Johansen er DJ’s repræsentant i det eksterne redaktionspanel, der rådgiver ved 
udarbejdelsen af rapporterne, se https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/om-
rapporteringen/det-eksterne-redaktionspanel/  
Udgivelsen er inspireret af lignende udgivelser i blandt andet i UK og USA. 
Den finansieres af en særlig bevilling på finansloven. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.10. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, til orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Sus Falch så gerne, at der under punkt 6. Eventuelt kunne være en evaluering af mødets 
gennemførelse mv. 
 
Tilkendegivelser af, at der fra og med det kommende møde under punkt 6. Eventuelt bør 
være evaluering af mødet, kommunikation fra mødet, og noget om perioden frem til det 
næste HB-møde. 
 
Johnny Frederiksen så gerne, at formandskabet fortsatte sin løbende orientering til HB 
mellem møderne om initiativer og aktiviteter. 
 
Benjamin Vibe bakkede op om udarbejdelsen af den pixi-bog eller lignende materiale til 
HB-medlemmerne om procedurer, regler for godtgørelse mv., som Sus Falch nævnte, var 
sat i gang. 

https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/overblik-og-perspektivering/
https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/overblik-og-perspektivering/
https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/om-rapporteringen/det-eksterne-redaktionspanel/
https://mediernesudvikling.kum.dk/2020/om-rapporteringen/det-eksterne-redaktionspanel/
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De nuværende regler om rejsegodtgørelse og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 
tilsendes HB-medlemmerne. 
 
Tilkendegivelser om, at HB-observatører bør kunne deltage med fysisk fremmøde på de 
kommende HB-møder. FU drøfter tilrettelæggelsen af HB-møder på sit kommende møde. 
 
Tine Johansen: Tak for nu for et godt møde. Det væsentligste punkt på programmet frem 
mod det kommende HB-møde er forhandlingerne om en ny medieaftale. 
 
 
 
Tine Johansen havde i forlængelse af HB-mødet et indlæg vedrørende habilitet – og 
inhabilitet. HB var enige om at tilføje indlægget til referatet fra mødet: 
 
Den fortsat forholdsvis nye hovedbestyrelse har nu konstitueret sig i en række udvalg. 
De fleste HB-medlemmer har desuden poster eller opgaver i andre fagpolitiske sammen-
hænge i og omkring DJ. Og medie- og kommunikations-branchen er samlet set en 
forholdsvis lille familie, hvor mange kender hinanden på kryds og tværs. 
 
Derfor er der grund til at understrege, at vi alle hver især og over for hinanden skal have 
en opmærksomhed på habilitet. Sig gerne til! – for man har en forpligtelse til at hejse et 
flag, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man eventuelt er inhabil i forbindelse med behand-
lingen af en given sag, eksempelvis en økonomisk bevilling, i et ansættelsesudvalg eller 
andre vigtige beslutninger.  

 
 
/DYB 
 


