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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 På grund af tidspres under mødet og nogle sent fremsendte indstillinger blev der i løbet af 

mødet truffet beslutninger om at udskyde punkterne 5.3., 5.7 og 5.9. til næste gang. 
 
Vedrørende 5.9. Godtgørelse blev der dog truffet beslutning vedrørende en del af 
indstillingen (se herunder i referatet). 
 
Godkendt. 
 
 

 Vedr. HB-mødet den 31. maj 2022: 
FU indstiller til HB at flytte HB-mødet den 31. maj 2022 til onsdag den 8. juni 2022.  
Baggrunden er, at formandskabet skal rejse til IFJ-kongres den 31. maj. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Allan og jeg har deltaget i EFJ’s kongres i Zagreb, Kroatien. 
Under kongressen modtog vi den glædelige nyhed om Nobels fredspris: Se 
https://journalisten.dk/kampen-for-ytringsfrihed-udloeser-nobelpris/  
 
DJ har overtaget præsidentskabet for de nordiske journalistforbund, NFJ, for de næste to 
år.  
 
 

25.10.2020 
 

Referat GODKENDT, hjemmeside 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato onsdag den 13. oktober 2021 kl. 13.00 
DJ, Gammel Strand, København K eller online 
 

HB Tine Johansen (- pkt. 5.4., 5.5., 5.7-6.), Allan Boye Thulstrup,  
Anders Stoffer (fra 5.6.), Benjamin Vibe (- pkt. 5.4., 5.5., 5.7-6.), 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Lisbeth Kiel, Mie Hovmark, Palle Jensen, Per 
Schultz-Knudsen, Rane von Benzon, Signe Goldmann, Sus Falch. 
 

Dirigent Henrik Friis Vilmar  
 

HB-observatører 
fysisk eller 
online 

Maj Munk (K1), Dorte Kildegaard (K2), Steffen Lilmoes (K3),  
Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Dorte Bak (Blog),  
Nikolaj Søndergaard (Kom), Simon Boertmann Brüel (FBO),  
Birger Lund (FTV), Anne Anthon Andersen (FLG), Kristian Danholm 
(Jour), Sisse Stroyer (PF), Janne Høgshøj (VIF),  
Christian Lindhardt og Jakob Albrecht (Journalisten)  
 

Sekretariatet sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.) 
 
 

https://journalisten.dk/kampen-for-ytringsfrihed-udloeser-nobelpris/
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Regeringens forslag til en reform af dagpengesystemet: Godt med højere dagpenge til  
a-kasse-medlemmer med høj anciennitet. Virkeligt dårligt at nedsætte dimittendsatsen. 
 
Beskæftigelsen: Ledigheden er stærkt faldende. Fra at have været over 12 procent er den 
nu på niveau med perioden før corona. Det er glædeligt. For den enkelte ledige er det 
imidlertid fortsat en hård tid, måske endda endnu hårdere, når mange andre kommer i 
arbejde. 
 
Film- og TV-branchen oplever mangel på arbejdskraft. DJ er i dialog med Producent-
foreningen for at medvirke til at afhjælpe dette. DJ arbejder med at udvikle omskolings-
forløb, så eksempelvis ledige journalister kan få arbejde indenfor fiktionsområdet. 
 
DJ er anerkendt som forhandlingspart på fiktionsområdet, hvor der forhandles sammen 
med Filmfotograferne, Scenograferne og Klipperne overfor Producentforeningen. 
 
Zetland har fyldt i medierne, siden Lea Korsgaard blev udnævnt til formand for bestyrelsen 
på DMJX. Tine har haft møde med både Zetlands ledelse og medarbejderne om det 
fremtidige samarbejde.  
 
Tine har haft møde med kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen om de kommende 
forhandlinger af en medieaftale. Kulturministeren har inviteret til møde igen i slutningen af 
denne måned. 
 
Allan Boye Thulstrup: Influenter-området: Vi har sat gang i en analyse af, hvad vi tilbyder 
og hvad der mangler af ydelser for influenter. HB vil blive orienteret om resultaterne af 
analysen. 
 
EU, konkurrencelovgivning: Vi forventer, at der kommer et udkast til nogle nye guidelines 
vedrørende konkurrencereglerne måske allerede inden den 1. december. Det skal give 
større muligheder for at lave aftaler pva. soloselvstændige mv. 
 
Foreningen Pluralisterne er udkommet med en håndbog med gode råd til at være bredere 
i sit valg af kilder op til kommunalvalget, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-
haandbog-giver-inspiration-til-mere-diversitet-i-kildevalg  
 
Regeringens lovkatalog: Se bilag, hvor regeringens lovkatalog er kigget igennem med DJ-
briller. 
 
Kulturnat: På fredag aften vil PF’erne projicere Årets Pressefoto-billeder op på DJ’s facade 
på Gammel Strand, København. Det vil være klokken 18-21.  
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Arbejdet i juryen med Daphne-prisen, opkaldt efter den 
maltesiske journalist Daphne Anne Caruana Galizia, har været meget rodet. 
Prisen uddeles torsdag. 
 
Sus Falch: Sker der noget med mentorordningen? 
 
Charlotte Harder og Bo Therkildsen: Arbejdsgruppen i sekretariatet arbejder på en 
forbedret udgave af mentorordningen. Ikke helt færdige endnu. 
 
Karin Mette Thomsen: Sekretariatet havde forleden en rigtig god medarbejderdag. 
 
Der er aftalt en fornyelse af HK-overenskomsten i sekretariatet. 
 
Orienterede om forhandlingschefens fratrædelse, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/forhandlingschef-claus-iwersen-fratraeder-sin-stilling-i-
dj  
I forlængelse af HB-mødet vil der være et lukket punkt kun for HB, hvor sekretariats-
ledelsen inden for rammerne af det aftalte kan orientere HB. 
 
HB-medlemmer og observatører kommenterede og spurgte til muligheden for yderligere 
information. Dette vil indgå i HB’s drøftelse på det lukkede punkt. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-haandbog-giver-inspiration-til-mere-diversitet-i-kildevalg
https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-haandbog-giver-inspiration-til-mere-diversitet-i-kildevalg
https://journalistforbundet.dk/nyhed/forhandlingschef-claus-iwersen-fratraeder-sin-stilling-i-dj
https://journalistforbundet.dk/nyhed/forhandlingschef-claus-iwersen-fratraeder-sin-stilling-i-dj
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3.  Politiske sager til beslutning 
 

 - 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Kort (evt. skriftlig) orientering fra HB’s stående udvalg 
 

 Indstilling: Kort orientering fra HB’s stående udvalg, til orientering.  
 
Sagsfremstilling: Formændene for HB’s stående udvalg – det vil sige 
Forretningsudvalget (FU), Trygt arbejdsliv-udvalget (TAU), Etik og mediepolitisk udvalg 
(EMU), og Fag, fremtid og fællesskab-udvalget (FFF) – giver en kort skriftlig og/eller 
mundtlig orientering om de respektive udvalgs arbejde. 
 
Debat: TAU-formand Sus Falch supplerede bilagene fra de øvrige udvalg: Der er lavet en 
side på DJ’s hjemmeside vedrørende 55+, tilbagetrækning mv. Der er webinar om emnet 
igen den 3. november. Medlemmerne kommer med mange og ret entydige ønsker og 
forslag. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, Referatforbud  
 

 Indstilling: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 foreligger ikke endnu. 
Den vil være klar på det kommende HB-møde. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

 5.1.1. Kapitalforvaltning, baggrundsgruppe, til beslutning, Referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at der udpeges en politisk baggrundsgruppe til at følge arbejdet 
med at udpege en ny kapitalforvalter. 
FU indstiller, at Allan Boye Thulstrup og Frederik M. Juel udpeges til gruppen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2022, andenbehandling, Referatforbud 
 

 Indstilling: På HB-mødet den 24. august 2021 blev 1. udkast til budget 2022 gennemgået 
og det blev besluttet at acceptere et underskud på 317 t.kr. 
Budget 2022 er nu opdateret til 2. behandlingen og det indstilles at godkende det 
opdaterede budget. Underskuddet i det opdaterede budget er på 377 t.kr. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.3. Organisering: Semesterstart august-september 2021, status. Referatforbud 
 

 Punktet blev udsat til næste møde. 
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5.4. Fagligt aktive i DJ, undersøgelse, referatforbud, klausuleret til efter HB-mødet 
 

 Indstilling: HB drøfter den rapport, der er resultatet af den undersøgelse af de fagligt 
aktives arbejdsmiljø, som den tidligere hovedbestyrelse besluttede at sætte i gang.  
De to konsulenter bag rapporten fremlægger konklusioner og anbefalinger for hoved-
bestyrelsen den 13. oktober samt for de fagligt aktive den 15.oktober på Fagligt Stævne. 
HB drøfter, hvilke konkrete initiativer, der bør sættes i værk for at gøre DJ til et endnu 
bedre sted af være fagligt aktiv. 
 
Debat: Efter fremlæggelsen drøftede HB de fremlagte forslag til handlinger. 
 
Allan Boye Thulstrup: Håndbog: Det er vi i gang med. Tydelig henvendelseskanal: Der er 
en whistleblowerordning. Men det kan i det hele taget tydeliggøres, hvor man skal 
henvende sig. Og FU bør forberede, at forholdet i HB kan blive forbedret. 
 
Øvrige kommentarer fra forskellige: 
 
Trivselsteam er overkill. 
 
Bestyrelseskulturen bør styrkes. 
Bestyrelseskurser. 
 
Der er nogle forholdsvise dårlige tal i specialgrupperne. Styrke kontakten mellem 
specialgrupperne og DJ. For eksempel oftere formandsmøder. 
 
Der bør være on-boarding-kurser for nye fagligt aktive. 
 
Dialogen om dette emne skal være kontinuerlig. 
 
Overveje at ansætte en medarbejder, som er dedikeret til arbejdet med de faglige aktives 
trivsel. 
 
Beslutning: Drøftet. FU vil tage emnet op på et kommende møde. 
 
 

5.5. Fagfestival 2022, ændring af format, til beslutning. 
 

 Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til HB at drøfte fordele og ulemper ved et forslag 
om at erstatte Fagfestival hvert andet år med et nyt festivalkoncept, der vil give DJ en ny 
og attraktiv festival for både trofaste og nye medlemmer i maj måned hvert år. Der er pt 
ikke et forslag om navn.  
HB beslutter om der skal arbejdes videre efter den foreslåede plan.  
 
Beslutning: Ikke godkendt. Arbejdsgruppen arbejder videre med en fornyelse inden for de 
nuværende rammer. 
 
 

5.6. Journalisten, status samt ansøgning vedr. digitale udviklingsprojekter, til 
beslutning 
 

 Indstilling: Chefredaktør Christian Lindhardt giver en status på Journalisten, til 
efterretning. 
Han indstiller desuden, at Journalisten får en éngangsbevilling fra Sikringsfonden  
på op til 300.000 kr. i støtte til digitale udviklingsprojekter, herunder en genindførsel af 
kommentarsporet på journalisten.dk 
 
Debat: HB tog status til efterretning og drøftede ansøgningen. 
 
Anders Stoffer: En oprindelig udgave af ansøgningen var til behandling i FU. Den blev 
afvist med ønske om i stedet for at fokusere ansøgningen mere på en genetablering af 
Journalisten.dk’s debatspor mv.  
Kritiserede, at FU ikke havde haft denne nye udgave af ansøgningen til godkendelse, 
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inden den kom til HB. 
Mente, at ansøgningen var for generelt formuleret og for ubegrundet. 
Foreslog derfor, at behandlingen af ansøgningen blev udskudt til næste møde. 
Foreslog alternativt, at HB kun imødekom to af punkter i ansøgningen: Redesignet og 
genindførelsen debatsporet (den første og fjerde bullet på side 2 i indstillingen). 
 
Dette sidste alternative forslag frafaldt Anders Stoffer senere, men fastholdt det første om 
en udskydelse. 
 
Der udspandt sig en lang drøftelse blandt andet af, om indstillingen var fyldestgørende,  
herunder om kriterierne for bevilling fra Sikringsfonden var kendte, 
om udviklingsprojekter burde være en del af den budgetterede drift, 
og om kriterierne for at bruge af Sikringsfonden, 
 
Christian Lindhardt argumenterede for, at der er et stort behov for en digital udvikling, og 
at det var ønskeligt for ham at kende de økonomiske rammer nu og ikke først i midten af 
december. 
 
Beslutning: Afstemninger: 
 
Afstemning om Anders Stoffer-forslaget om at udskyde punktet: Ikke godkendt, 
stemmelighed (7-7-1). 
For stemte Mie Hovmark, Rane von Benzon, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, 
Per Schultz-Knudsen, Lisbeth Kiel, Frederik M. Juel. 
Imod stemte: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Benjamin Vibe, Palle Jensen, Sus 
Falch, Signe Goldmann, Johnny Frederiksen. 
Undlod: Henrik Friis Vilmar. 
 
Afstemning om Anders Stoffer-forslaget om kun at imødekomme to af punkterne i 
ansøgningen: Frafaldet af forslagsstiller. 
 
Afstemning om den oprindelige indstilling: 
Godkendt (9-5-1). For stemte: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Benjamin Vibe, Palle 
Jensen, Sus Falch, Signe Goldmann, Johnny Frederiksen, Henrik Friis Vilmar, Rane von 
Benzon. 
Imod stemte: Frederik M. Juel, Mie Hovmark, Elisabeth Hamerik Schwarz, Lisbeth Kiel, 
Anders Stoffer.  
Undlod: Per Schultz-Knudsen. 
 
Anders Stoffer ønskede herefter ført til referat: Det er dybt uansvarligt, at der kan bevilges 
fra Sikringsfonden på dette grundlag. 
 
Sus Falch ønskede – med opbakning fra flere andre – ført til referat, at der bør være en 
meget bedre forberedelse og behandling i FU af indstillinger som disse. Herunder at FU 
får mulighed for en gentagen behandling af en ansøgning, hvis ikke den var i orden ved 
den første behandling. 
 
 

5.7. HB’s forretningsorden, opdatering, til beslutning 
 

 Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 

5.8. HB’s konstituering, opdatering, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller ændringer af HB’s konstituering til godkendelse i HB. 
 
Beslutning: Foruden det indstillede har Sisse Stroyer trukket sig tilbage fra Navne-
arbejdsgruppen. 
 
Godkendt. 
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5.9. Godtgørelse for fagligt arbejde, til beslutning 

 
 Indstilling: Det indstilles, at HB beslutter de nedenstående indstillinger vedrørende 

godtgørelse for fagligt arbejde mv. – se punkterne 1.-6. 
 
Beslutning: Da indstillingen var fremsendt meget sent ift. HB-mødet, blev det besluttet at 
udskyde behandlingen til det kommende møde. 
 
Vedrørende indstillingens punkt 6 vedrørende godtgørelse for deltagelse i overenskomst-
forhandlinger blev følgende dog besluttet: HB nedsætter en arbejdsgruppe, der består af 
repræsentanter fra FU samt Sus Falch fra HB og Marianne Molin fra DJ’s sekretariat. 
Arbejdsgruppen skal fremlægge sin indstilling på HB’s december-møde. 
 
 

5.10. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, til orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Herunder evaluering af mødet: 
Mødet havde haft mange grundige debatter. 
Der virker til at være enighed om at kunne være uenige. 
 
Det blev understreget, at der bør være en bedre forberedelse af visse af punkterne i FU. 
Særligt skal der tages højde for, at det ikke er alle HB-medlemmer, der har samme historik 
i forhold til de tidligere beslutninger, der ligger til grund for en aktuel debat i HB. 
Eksempelvis vedr. Sikringsfonden.  
 
Og der bør være bedre varsler til at kunne nå at reagere på de ting, der bliver fremsendt 
fra sekretariatet. 
 

 Evt. kommunikation fra mødet: 
- 
 

 Orientering om perioden frem til det kommende HB-møde: Allan Boye Thulstrup 
orienterede kort om perioden frem til det næste HB-møde den 15. december. 
 
 

 
 
/DYB 
 


