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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Godkendt. 

 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Allan Boye Thulstrup: HB har umiddelbart inden dette åbne møde haft et lukket møde.  
Her drøftede vi samarbejdet i HB, de pågående forhandlinger i Mediernes Pension samt 
DJ’s forhold til øvrige organisationer. 
 
Ukraine har et stort fokus for os. Meget ulykkelig situation. Og desværre også flere dræbte 
mediearbejdere. 
 
Beskæftigelsen: AJKS har 6,8 % ledighed. Det er heldigvis et stærkt fald i forhold til for et 
år siden. 
 
Generalforsamlinger i kredse, grupper og foreninger: Tine og jeg har deltaget i mange af 
jeres generalforsamlinger. Tillykke til alle genvalgte og nyvalgte. 
 
Medieforhandlingerne: Der er desværre ikke udsigt til, at de bliver så hurtigt færdige, som 
vi kunne ønske os. 
 
EU-initiativer vedr. konkurrencelov: Det er meget positivt, og kan betyde, at vi snart kan 
gøre meget mere for vores freelancere og selvstændige medlemmer. 

04.04.2022 Referat GODKENDT, web-udgave 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato Onsdag den 23. marts og torsdag den 24. marts 2022  
DJ, Gammel Strand 46, København K og online 
 

HB  
 

Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel (ikke torsdag fra kl. 10), Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Lisbeth Kiel (ikke torsdag), Mie Hovmark,  
Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Rane von Benzon, Signe 
Goldmann, Sus Falch. 
 

Afbud 
 

Tine Johansen  

Dirigenter 
 

Per Schultz-Knudsen, Henrik Friis Vilmar  

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet, 
fysisk eller online 
 

Maj Munk (K1), Dorte Kildegaard (K2), Steffen Lilmoes (K3), Helle 
Hansen (K4), Torben Duch Holm (K6), Bodil Reimers (KFyn), Tonny 
Foghmar (Foto), Nikolaj Søndergaard (Kom), Simon Boertmann Brüel 
(FBO), Birger Lund (FTV), Anne Anthon Andersen (FLG), Sisse Stroyer 
(PF), Elisabeth von Eyben (VIF), Christian Lindhardt (Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.).  
Desuden Charlotte Harder, Håkon Stolberg og Patrick Mark Reimers 
(3.1.), Christian Dølpher og Anders Sevel Johnsen (5.3.), Liselotte 
Lindberg Olsen (5.3., 5.4.), Lars Qvistgaard (5.6., 5.7.). 
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Influenter: Branchedag i går arrangeret af DJ’s specialgruppe Forbundet for Influenter og 
Bloggere. Flot program og flot succes. Der var godt 100 deltagere svarende til ca. 3,3 mio. 
følgere. 
 
Fagligt Stævne: Det bliver fredag den 2. september i DGI-byen, København. 
 
Årets Pressefotos blev uddelt ved en flot arrangement i Den Sorte Diamant, se 
https://www.xn--retspressefoto-kib.dk/aarets-pressefoto/arets-pressefoto-2021  
Efter mødet i dag er der en særlig rundvisning for HB-kredsen på udstillingen. 
 
Velkommen til den nye leder af Arbejdsliv-afdelingen, Lars Qvistgaard. 
 
Lars Qvistgaard præsenterede kort sig selv, og orienterede om arbejdet i afdelingen. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Journalisterne i DJ holder Journalistikkens Dag den 23. april. 
Alle DJ-medlemmer er velkomne. 
 
Lisbeth Kiel: Supplerede Allans orientering om Influenter-dagen. Der var masser af 
rosende ord fra deltagerne. 
 
 

3.  Fagpolitiske temaer 
 

3.1. Organisering og servicering, status og beslutning, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at DJ fortsat prioriterer arbejdet med organisering, hvervning og 
fastholdelse med de to årsværk, der pt. er afsat til denne indsats.  
  
Det indstilles endvidere, at arbejdet med organisering, hvervning og fastholdelse 
opprioriteres med en ekstra bevilling på 350.000 kroner i Fase 2, som evalueres senest i 
efteråret 2023.   
HB vil dog først skulle tage endelig stilling til dette ønske ifm. en samlet prioritering af 
særlige indsatsområder ved et senere møde.  
  
Senest i efteråret 2023 bør der også tages stilling til at gøre prioriteringen af organisering, 
hvervning og fastholdelse permanent.  
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. Arbejdsforholdene i film- og tv-branchen, drøftelse 
 

 Indstilling: Trygt arbejdsliv udvalget indstiller til HB at man kommer med input til de 
igangværende initiativer og afventer Helle Ludvigsens kortlægning af mangel på arbejds-
kraft i branchen og resultaterne af medieforliget, førend der sættes nye initiativer i gang.  
 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen og bad om input til det videre arbejde. 
 
Der kom enkelte input til dette. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

3.3. Ledere i DJ, drøftelse 
 

 Indstilling: Udvalget Fag, Fremtid og Fællesskab indstiller, at hovedbestyrelsen drøfter 
specialforeningen Ledere i DJ’s placering i forbundet og foreningsmedlemmernes 
demokratiske rettigheder som forbundsmedlemmer med henblik på at afklare behov og 
muligheder for at ændre på medlemsrettighederne på delegeretmødet 2023. 
Udvalget har beskrevet tre muligheder for den fremtidige status for Lederne i DJ. Det er 
udvalgets anbefaling, at hovedbestyrelsen foreslår delegeretmødet, at Lederne i DJ 

https://www.åretspressefoto.dk/aarets-pressefoto/arets-pressefoto-2021
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omdannes til en specialgruppe (B). 
 
Efter hovedbestyrelsens drøftelse sendes sagen tilbage til udvalget med henblik på at 
udarbejde et konkret forslag til vedtægtsændring, som hovedbestyrelsen kan tage stilling 
til ultimo 2022 eller primo 2023. 
 
Debat: Pia Gede Nielsen, formand for specialforeningen Ledere i DJ, deltog under 
behandlingen af dette punkt. 
 
Per Schultz-Knudsen, formand for FFF-udvalget, uddybede indstillingen: Udvalget ønsker 
input til det videre arbejde i udvalget. 
FFF-udvalget anbefaler model B, hvor specialforeningen bliver omdannet til en 
specialgruppe på linje med de øvrige specialgrupper. 
 
HB havde herefter en længere drøftelse af emnet. 
 
Flere var inde på, at det er vigtigt at finde ud af, hvad medlemmerne mener om ledernes 
placering i DJ. 
Flere HB-medlemmer gav udtryk for, at det er nødvendigt med en grundig debat blandt 
medlemmerne, før de kan tage stilling til sagen/punkterne/en indstilling fra udvalget.  
 
Nogle var inde på, at der foruden de fremlagte 3 modeller skulle være en fjerde: At 
lederne ikke skulle have en selvstændig placering i DJ. 
 
Det blev nævnt, at udvalget bør arbejde videre med at godtgøre, hvad andre tilsvarende 
organisationer gør i forhold til at organisere sine (mellem-)ledere. 
 
Der bør også fremskaffes mere information om, hvilke typer af ledere, der er tale om. 
 
Det blev fremhævet, at det for nogle af de delegerede i 2017, hvor vedtægterne om 
lederne blev vedtaget, var en præmis, at der ikke skete yderligere ændringer for lederne. 
 
Beslutning: Drøftet. FFF-udvalget arbejder videre med emnet. 
 
 

4. Sager til beslutning 
 

4.1. Økonomi: Årsregnskab 2021, medlemsstatistik mv., referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB at godkende årsregnskabet 2021 og revisionsprotokollen 
for Dansk Journalistforbund samt at underskrive disse digitalt. 
 
DJ’s eksterne revisor Martin Pedersen deltog under behandlingen af dette punkt. 
Efter fremlæggelsen og de opklarende spørgsmål og inden den endelige godkendelse, 
havde HB-medlemmerne som sædvanligt et lukket møde med den eksterne revisor 
 
Beslutning: Godkendt.  
 
 

4.1.A. Økonomi: Særlige strategiske initiativer 2022-2023, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB at godkende, at der af det ekstraordinære overskud fra 
2021 anvendes op til 4 mio. kr. over en periode på 2 år på strategiske initiativer, som kan 
styrke DJ. Initiativerne vil sekretariatsledelsen fremlægge på HB-mødet i juni. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2. DJ’s kapitalforvaltere, referatforbud 
 

 Indstilling: Med udgangspunkt i præsentationerne fra North (bankforretning) og Hemonto 
(kapitalforvaltning) skal der vælges fremtidige banker og kapitalforvaltere. FU indstiller til 
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HB at følge FU’s indstilling.  
 
Repræsentanter fra konsulentfirmaerne North og Hemonto deltog under behandlingen af 
dette punkt. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.3. Vejledende vilkår for freelancere, referatforbud 
 

 Indstilling: Trygt Arbejdsliv Udvalget (TAU) og FreelanceGruppen indstiller til HB, at de 
vejledende vilkår reguleres som vanligt med procentsatsen fra de fastansattes genganger-
statistik. Den er i år 2,2 %. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.4. Cavling-komité, proces for udpegning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at tage stilling til processen for udpegning af den næste 
Cavlingkomité.   
 
Sagsfremstilling: Cavlingprisen har fastholdt sin position som landets fineste 
journalistiske pris, og den årlige uddeling af prisen er genstand for stor opmærksomhed. 
 
Fire af de nuværende fem medlemmer af Cavlingkomitéen ønsker at udtræde af komiteen. 
Det drejer sig om formanden Tine Gøtzsche samt Lars Rugaard, Søren Flytkjær og Jakob 
Risbro. Didde Elnif ønsker at fortsætte. 
 
HB skal derfor tilrettelægge processen med at udpege en ny komité. FU indstiller 
følgende: 

1. Cavlingkomitéen bør udpeges som en helhed: Det er væsentligt, at komiteens 
medlemmer tilsammen dækker det journalistiske område, at komiteen kan fungere 
som et fagligt kollegium, og at den alt i alt vil nyde bred anerkendelse. 
 
Det indstilles derfor, at man i udpegningen af komiteen undgår, at der skal være en 
afstemning i HB mellem en bruttoliste af indstillede kandidater. 
Processen bør i stedet for være, at der indstilles et samlet forslag med en formand  
og 3-5 øvrige komitémedlemmer til godkendelse i HB. 
 

2. Indbydelse til at komme med kandidater: FU besluttede på sit møde i februar, at 
DJ kunne begynde at annoncere, at alle DJ-medlemmer kan indstille kandidater til 
at være medlem af Cavlingkomiteen, uanset at den endelige procedure for 
udpegningen af komiteen endnu ikke er besluttet af HB. 
 

3. HB udpeger den gruppe, der skal indstille det samlede forslag til en 
Cavlingkomité: Det indstilles, at HB på sit møde den 23.-24. marts beslutter 
processen og udpeger den gruppe, der skal komme med en samlet indstilling til en 
ny Cavlingkomité. 
 
FU indstiller, at den nuværende Cavlingkomité skal udgøre denne gruppe. 
Det har den nuværende Cavlingkomité i givet fald indvilget i at gøre. 
 
Processen vil herefter være, at gruppen modtager de forslag til komitemedlemmer,  
som er kommet fra DJ’s medlemmer (jf. punkt 2).  
Gruppen kan desuden på egen hånd foreslå medlemmer til komitéen.  
Gruppen skal herefter komme med et samlet forslag til en formand og den øvrige 
komité, som vil være bredt anerkendt og som vil kunne få opbakning og helst 
énstemmighed i HB. 
 

4. HB beslutter Cavlingkomiteens sammensætning på sit møde den 8. juni. 
HB behandler gruppens indstilling på HB-mødet den 8. juni. 



   

  5/8 

 
Se den nuværende komité her: https://journalistforbundet.dk/cavlingkomiteen  
Se desuden her: https://journalistforbundet.dk/cavling  
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.5. Influentetisk nævn, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB yder en bevilling til at igangsætte et influentetisk nævn. 
Beløbet er en éngangsbevilling fra DJ’s Sikringsfond, der skal sikre, at der kan gennem-
føres et pilotprojekt frem til og med 2024. 
Nævnet skal medvirke til at højne kvaliteten indenfor influenter- og blogger-branchen i 
Danmark. 
 
I forbindelse med behandlingen blev indstillingen suppleret med oplysninger om de 
besluttede kriterier for bevillinger fra Sikringsfonden, samt oplysninger om de hidtidige 
bevillinger fra Sikringsfonden. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.6. Arbejdsgruppe vedr. selvstændige, kommissorium 
 

 Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender kommissoriet for 
arbejdsgruppen om selvstændige. 
 
Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen om selvstændige indstiller følgende til HB’s 
godkendelse. 
 
Kommissorium: Arbejdsgruppen om selvstændige påtager sig at afklare en række ting 
omkring selvstændiges forhold og behov (fokus er på CVR-registrerede, ikke freelancere) 
og komme med en række anbefalinger til DJ. Arbejdsgruppen ønsker både at se på, hvad 
der praktisk er brug for, men også, hvordan formandskabet kan blive understøttet i at gå 
forrest i nogle af disse dagsordener.  
 
Debat: Sus Falch: Den arbejdslivsundersøgelse vedr. freelancere og selvstændige, som 
er under forberedelse i TAU, bør være med i arbejdsgruppens overvejelser. 
 
Flere andre kommenterede det nødvendige i at lave dette arbejde. 
 
Anne Anthon Andersen: Arbejdsgruppen bør genlæse DJ’s rapporter om ”Fagenes 
Fremtid” og ”Fremtidens forbund”. De indeholder mange gode ideer. 
Se https://journalistforbundet.dk/fagenesfremtid og 
https://journalistforbundet.dk/fremtidens-forbund  
 
Beslutning: Godkendt. Arbejdsgruppen skal orientere TAU og refererer til HB. 
 
 

5. Øvrige sager til drøftelse eller orientering 
 

5.1. Kort (gerne skriftlig) orientering fra HB’s stående udvalg, orientering, referatforbud 
 

 Indstilling: 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. 

https://journalistforbundet.dk/cavlingkomiteen
https://journalistforbundet.dk/cavling
https://journalistforbundet.dk/fagenesfremtid
https://journalistforbundet.dk/fremtidens-forbund
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Debat: Per Schultz-Knudsen, FFF, uddybede sin skriftlige orientering. 
 
Palle Jensen, formand for EMU, orienterede om udvalgets arbejde, som ikke mindst har 
handlet om de igangværende medieforhandlinger og herunder forslagene om en ændring 
af Pressenævnet mv. 
 
Sus Falch orienterede om arbejdet i TAU. Flere af de emner, som udvalget har behandlet, 
har været på dette HB-møde. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.2. Oversigt over status på tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling: Liste over tidligere beslutninger samt en kort status på emnet, til efterretning 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.3. Ophavsret, orientering 
 

 Indstilling: Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 
 
Debat: Der blev spurgt ind til, hvordan man tilrettelægger krav-niveauet ifm. sager om 
krænkelse af ophavsret. 
 
Der blev opfordret til at lave flere videreudnyttelsesaftaler vedr. freelancere. 
 
Der blev opfordret til at arbejde hårdere for at få forbedret krediteringerne på tv-området. 
 
Der var ros til DJ’s arbejde med dette emne. Det er et område, hvor DJ er store, er 
vidende og har en stor vægt. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.4. Mediernes Pension, orientering, (ikke bilag), referatforbud 
 

 Der blev orienteret om de igangværende forhandlinger om Mediernes Pension. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.5. DJ’s internationale arbejde, orientering, (ikke bilag) 
 

 Debat: Mogens Blicher Bjerregård deltog under behandlingen af dette emne. Han er frem 
til maj præsident for det europæiske journalistforbund, EFJ, og tilknyttet DJ som rådgiver i 
flere internationale emner. 
 
Mogens Blicher Bjerregård orienterede om en række internationale emner med relevans 
for DJ: Ukraine, herunder EFJ’s arbejde med at skaffe hjelme, skudsikre veste mv. til 
ukrainske journalister i Ukraine. 
Men derudover arbejdet med at hjælpe uafhængige journalister fra Belarus og Rusland, 
som er i lige så stor fare, som dem i Ukraine. 
Desuden EU’s arbejde med en European Media Freedom Act. 
Og EU’s tiltag vedr. konkurrencelovgivningen, som DJ støtter. 
 
Der blev kommenteret undervejs, og der blev udtrykt stor tak og ros til Mogens for hans 
arbejde.  
 
Beslutning: Til orientering. 
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5.6. DJ’s lønstatistik 2021, efterretning 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen fik DJ’s lønstatistik til skriftlig orientering i 
begyndelsen af februar lige inden offentliggørelsen. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.7. TV 2 Danmark og TV 2 Regionerne, overenskomstfornyelser, referatforbud 
 

 Indstilling: Til efterretning / drøftelse. 
 
Under behandlingen af dette punkt gav Lars Qvistgaard, leder af Arbejdsliv, en orientering 
om udviklingen i reallønnen igennem de seneste år. 
 
Beslutning: Til efterretning. Formandskabet laver et udkast til en udtalelse fra HB, som 
sendes til skriftlig behandling i HB. 
Udtalelsen skal udtrykke, at HB er meget stærkt optaget af udviklingen i medlemmernes 
realløn. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Mie Hovmark: På Kommunikationsgruppens generalforsamling var der en drøftelse af 
muligheden for, at det enkelte medlem kunne få en bisidder fra DJ med til vanskelige 
samtaler. 
 
Karin Mette Thomsen havde hørt forslaget, og var i gang med at gøre sig nogle over-
vejelser om, hvordan det i givet fald kunne lade sig gøre. I dag er det af ressource-
mæssige grunde en undtagelse, hvis DJ tilbyder at være bisidder. I stedet er der en stærk 
telefonisk rådgivning i de pågældende sager. 
Men forslaget skal overvejes. Herunder om det kan gøres som en medlem-hjælper-
medlem-service, med de rådgivningsmæssige udfordringer, som det vil give.  
Karin Mette vender tilbage, når hun og sekretariatet har overvejet det nøjere. 
 
Mie Hovmark bad desuden om en midtvejsevaluering i HB. 
 
Allan Boye Thulstrup: Enig, og det har FU også besluttet: HB-udvalgene er blevet bedt om 
at lave en midtvejsevaluering af arbejdet med de fagpolitiske prioriteringer, og den skal på 
det kommende HB-møde den 8. juni. 
 
Desuden evaluering af mødet: Der var bred tilfredshed med den måde som mødet blev 
gennemført på. At der havde været mange gode, politiske diskussioner med ”kompetent 
uenighed”. 
Det nye, tekniske set-up for mødet blev desuden rost. 
 
Kommunikation fra mødet: Vejledende vilkår for freelancere, udtalelsen vedrørende 
reallønnen, årsregnskabet og Cavling-komiteen. 
 
Orientering om perioden frem til det kommende HB-møde:  
Allan Boye Thulstrup takkede for et godt møde og orienterede om perioden frem mod det 
næste HB-møde:  
Krigen i Ukraine ser ikke ud til at stoppe lige med det samme. 
Medieforhandlingerne er forhåbentligt slut inden den 8. juni. 
Vi forventer at se forslaget til den sidste implementering af EU’s ophavsretsdirektiv. 
Vi håber desuden, at EU’s guidelines vedrørende konkurrenceloven og soloselvstændige 
er på plads. 
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Halvvejsevalueringen på det kommende HB-møde betyder også, at HB-medlemmerne 
eventuelt kan begynde at overveje, hvilke emner der skal med på Delegeretmødet i april 
2023. 
 
Husk, at der er Journalistikkens Dag den 23. april, 
Tal Til Øjet-konferencen den 30. april, 
og KOM’22 den 5. maj, se på DJ’s hjemmeside https://journalistforbundet.dk/  
 

 
 
/ DYB 
 

https://journalistforbundet.dk/

