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1. 
 

Godkendelser 

1.1. 
 

Dagsorden 

 Godkendt. 
 
 

1.2. 
 

Referat fra det seneste HB-møde 

 Godkendt. 
 
 

2. 
 

Meddelelser 

 Tine Johansen: Bød velkommen. HB har indledt dagen med et lukket møde. Fra dette kan 
der refereres to ting: HB har indledt en drøftelse af, hvor DJ’s domicil skal være placeret.  
Og HB har besluttet en indstilling vedr. Cavling-komiteen. Navnene mv. vil blive offentlig-
gjort senere på dagen (se pkt. 4.2.). 
 
Ledigheden er den laveste i meget lang tid. Det er glædeligt. Men vi skal huske, at det 
fortsat svært for den enkelte ledige. 
 
Medieaftale: Desværre blev det en smal aftale uden de blå partier, som havde forskellige 
begrundelser for at forlade forhandlingerne. 
Men det ændrer ikke ved, at det overordnet er en meget positiv medieaftale med en række 
emner, som var på DJ’s ønskeliste: 
Arbejdsvilkår: Det bliver en forudsætning for at kunne få mediestøtte og støtte fra Public 
Service-puljen, at man giver ordentlige arbejdsvilkår. 
Desværre blev aftalen ikke inklusive det kædeansvar, som vi havde ønsket os – altså om 
også at skulle sikre sig, at der er ordentlige arbejdsvilkår i det næste led i produktions-
kæden. 
Det fremgår nu, at der skal laves nogle undersøgelser i løbet af efteråret for at fastslå, 
hvordan vilkårene er for ansatte, freelancere og selvstændige inden for mediebranchen. 
Det er undersøgelser, som DJ vil bidrage aktivt til, og som vi allerede er i gang med at 
gøre os tanker om. 
Medieansvar: Kulturministeren vil nedsætte et udvalg, som skal overveje, om vi har det 
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rette system med Pressenævn mv. DJ vil medvirke til, at vi kan styrke befolkningens  
tillid til medierne. 
Modernisering af mediestøtten: Også et udvalgsarbejde i regi af Kulturministeriet, som DJ 
vil bidrage til. Det skal blandt andet sikre, at nye, digitale medier kan støttes. 
Streamingafgift: Streamingvirksomhederne skal bidrage med 6 procent af sin omsætning. 
Omlægning af mediestøtte: Forholdsvis mere mediestøtte til lokale og regionale medier. 
Regulering af techgiganter: Der skal mere kontrol med deres udgivelser. 
Alt i alt er der en række gode DJ-fingeraftryk i aftalen. 
 
Sus Falch og Henrik Friis Vilmar kvitterede for det gode arbejde, der er lavet i forbindelse 
med medieaftalen. 
 
Tine Johansen: Rettighedsaftale. I december blev der indgået en aftale om rettigheder mv. 
mellem Producentforeningen og Create.dk, som DJ er en del af. 
Aftalen indebærer, at rettighederne i forbindelse med diverse produktioner til streaming-
tjenester skal honoreres på tilsvarende måde som på det øvrige film- og tv-område. 
Det har bevirket, at Netflix, TV 2 og senest Viasat har meddelt, at man ikke vil producere i 
Danmark længere. Det er på mange måder en kamp imellem den danske rettighedsmodel 
og den amerikanske buy-out-model. Fortsættelse følger. 
 
På mandag er Tine inviteret til en rundbordssamtale hos beskæftigelsesministeren for at 
tale om det såkaldte atypiske arbejdsmarked. Det er en meget vigtig dagsorden og en god 
mulighed for at påpege de problemer, der er, og komme med DJ’s forslag til løsninger. 
 
Grønland: Tine har været på besøg i Grønland og kreds 7. Hun havde gode møder med 
kredsbestyrelsen og mange af de 110 DJ-medlemmer. 
 
Tjekkiet: Tine får i aften besøg af formanden for det tjekkiske journalistforbund, som er på 
rundrejse for at samle inspiration til at udvikle det tjekkiske forbund. 
 
Allan Boye Thulstrup: Mediernes Efteruddannelse: Det nye katalog er netop udkommet. 
Og i Pressens Uddannelsesfond har vi besluttet at fortsætte med at give en stor rabat på 
kurserne. 
 
Folkemøde, Bornholm: Onsdag til søndag i den kommende uge tager vi til Bornholm.  
Vi har nogle enkelte arrangementer i haven bag DJ’s hus, Villa Allinge, se 
https://www.facebook.com/events/554129876149009  
 
EU: Vi ser fortsat frem til, at EU vedtager de guidelines vedrørende konkurrencereglerne 
og muligheden for at forhandle aftaler for freelancere og soloselvstændige. De forventes 
først at komme efter sommerferien. 
 
IFJ-kongres: Det var en … lærerig kongres! De danske og nordiske kandidater blev 
desværre ikke valgt. Og der var andre ting på og omkring kongressen, som ikke var 
tilfredsstillende. 
På et kommende møde i det nordiske journalistforbund skal vi drøfte den fremtidige 
forbindelse til IFJ. 
 
På den kommende kongres i det europæiske EFJ skal der behandles et forslag om, at det 
ikke længere skal være en forudsætning at være IFJ-medlem for at kunne være EFJ-
medlem.  
EFJ-kongressen holdes i Izmir, Tyrkiet, i den kommende uge. 
Her slutter Mogens Blicher Bjerregård sin periode som præsident for EFJ. 
Allan stiller op som medlem af EFJ’s steering committee.  
 
Alt i alt: HB kan forvente, at vi senere på året skal have en drøftelse om DJ’s fremtidige 
relationer til internationale organisationer. 
 
Tine Johansen: Mediernes Pension. Der forhandles i øjeblikket om, hvem der skal være 
den fremtidige administrator af Mediernes Pension. HB vil blive orienteret om resultatet af 
forhandlingerne på et senere møde. 
 

https://www.facebook.com/events/554129876149009
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3.  
 

Fagpolitiske temaer 

3.1. 
 

Krav til fremtidens overenskomster + medlemsinddrag (TAU) referatforbud 

 Indstilling: Det indstilles at DJ Overenskomster 2022-23 tages til efterretning, og det 
drøftes om der er temaer eller særlige ønsker til medlemsinddragelse, som bør indgå i 
sekretariatets og TAUs overvejelser om fremtidige overenskomster.  
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

4. 
 

Sager til beslutning 

4.1. 
 

Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik mv., referatforbud 

 Indstilling: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 til orientering og godkendelse. 
 
Karin Mette Thomsen og Peter Reich orienterede herudover om status på de særlige 
indsatser, som HB tidligere har besluttet at give sekretariatet en økonomisk ramme til. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2. 
 

Cavling-komité, udpegning, lukket punkt (kun HB), referatforbud 

 Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender fem foreslåede kandidater samt 
forslag om rullende valg til Cavlingkomiteen.  
 
Desuden indstilles det, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter en ekstra årlig økonomisk 
erkendtlighed til Cavlingkomiteens medlemmer. 
 
Beslutning: A. og B. Godkendt sammensætning af komiteen og valgperioder:  
Didde Elnif (formand) valgt for 4 år, Bo Søndergaard valgt for 4 år, Camilla Stampe valgt 
for 2 år, Claus Smidstrup valgt for 2 år og Brigitte Alfter valgt for 2 år,  
se https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-den-nye-cavlingkomite  
 
C. Besluttet, at HB snarest skal beslutte, hvilken procedure, der skal benyttes. 
 
D. Besluttet, at komitemedlemmerne hver skal have en erkendtlighed for den betydelige 
arbejdsopgave. Besluttet at beløbet er 5.000 kr. årligt. 
 
 

4.3. 
 

Tilfredshedsundersøgelse 

 Indstilling: HB behandler indstilling fra Johnny Frederiksen til HB vedr. tilfredsheds-
undersøgelse mv. (se bilag 4.3.1.). 
 
FU indstiller, at der bakkes op om Johnny Frederiksens forslag om, at der bliver lavet en 
medlemsundersøgelse.  
 
FU mener dog, at en sådan undersøgelse skal udarbejdes professionelt og ikke af en 
arbejdsgruppe nedsat af HB, hvorfor FU er enig om, at planlægningen og gennemførelsen 
af en medlemsundersøgelse skal ligge i sekretariatet, men at HB bliver orienteret herom i 
processen, idet FU anerkender, at det er et stærkt politisk ønske, at en sådan 
undersøgelse gennemføres snarest muligt. 
 
FU beder sekretariatsledelsen orientere HB om baggrunden for, at der har været et ophold 
i gennemførelsen af medlemsundersøgelser (se herunder). 
 
Sekretariatsledelsen orienterer om planerne for en kommende medlemsundersøgelse. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-den-nye-cavlingkomite
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Sagsfremstilling: DJ’s sekretariatsledelse er enig med Johnny Frederiksen om at 
foretage målinger af medlemmernes tilfredshed. 
 
Sekretariatsledelsen er også enig i FU’s indstilling om, at planlægningen og 
gennemførelsen af undersøgelse er en opgave, der bør ligge i sekretariatet. 
 
Det er klart, at HB skal orienteres om og drøfte de overordnede resultater af en medlems-
undersøgelse.  
Men det væsentligste udkomme af nogle tilbagevendende medlemsundersøgelser og 
målinger er, at det er et vigtigt ledelsesværktøj, der skal give sekretariatsledelsen 
mulighed for at kunne konstatere, hvor de specifikke styrker og svagheder er i de ydelser, 
som sekretariatet leverer til DJ’s medlemmer mv. 
 
For det centrale er ikke medlemsundersøgelsen i sig selv, men derimod opfølgningen på 
resultaterne af undersøgelsen.  
Og det er også dér, at det største arbejde i sekretariatet kommer til at ligge: Analysen af 
resultaterne og gennemførelsen af de justeringer, der skal til for at søge at opnå nogle 
forbedrede resultater ved den næste måling. 
 
Tidligere undersøgelser. Der har de seneste år regelmæssigt og omtrent hvert andet år 
været foretaget medlemsundersøgelser.  
Den seneste blev gennemført i foråret 2020. Undersøgelsen viste på dét tidspunkt, at DJ 
havde betydelige problemer med sit image. 
 
Kommende medlemsundersøgelse. Fra sekretariatets side kan vi orientere om, at en 
medlemsundersøgelse indgår i de planer for anvendelse af den bevilling til særlige 
indsatser, som HB tidligere har godkendt og givet sekretariatsledelsen mulighed for at 
kunne råde over. 
 
Det er planen, at undersøgelsen skal gennemføres snarest muligt efter sommerferien  
og helst allerede i august/september. 
Det prioriteres, at det er det samme eksterne bureau, der står for selve gennemførelsen af 
undersøgelsen, fordi det dermed vil være muligt at benchmarke i forhold til øvrige 
relevante organisationer og tidligere undersøgelser. 
 
Arbejdet med undersøgelsen, analysen og opfølgningen vil blive ledet af sekretariats-
lederen. Det indgår i planerne, at resultaterne af undersøgelsen skal fremlægges på en 
medarbejderdag i sekretariatet i slutningen af september som et første skridt i 
opfølgningen på undersøgelsen. 
 
Der er endnu ikke et endeligt budget for undersøgelsen og opfølgningen. Det skyldes først 
og fremmest, at det ikke endnu er muligt at estimere, hvor mange arbejdstimer, der 
kræves af sekretariatets ledelse og medarbejdere til opfølgningen på undersøgelsen. 
HB vil blive orienteret om undersøgelsen på de kommende møder. 
 
Debat: Karin Mette Thomsen uddybede indstillingen og orienterede om planerne for en 
kommende medlemsundersøgelse.  
 
Johnny Frederiksen bakkede op om medlemsundersøgelsen. Man bør overveje også 
konkret at kontakte de medlemmer, der er utilfredse behandlingen eller servicen i DJ.  
 
Andre opfordrede også til at overveje forskellige måder til at indsamle viden om 
medlemmernes holdningen til servicen. Herunder at man også kan supplere med 
kvalitative undersøgelser.  
 
Karin Mette Thomsen svarede, at den løbende evaluering fra medlemmerne er med i 
overvejelser i forhold til det nye CRM-system. 
Og allerede i dag kontaktes en del af de medlemmer, der meddeler, at de har fået en 
dårlig behandling. 
En egentlig kvalitativ undersøgelse indgår desuden i overvejelserbe vedrørende 
medlemsundersøgelsen. 
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Beslutning: FU’s indstilling godkendes. Planlægningen og gennemførelsen af en 
medlemsundersøgelse foretages i sekretariatet. HB bliver orienteret undervejs. 
 
 

4.4. 
 

HB’s forretningsorden, opdatering 

 Indstilling: FU indstiller til HB at godkende den reviderede forretningsorden jf. bilag 4.4.2. 
 
Sagsfremstilling: 
Bilag 4.4.1. viser den nuværende forretningsorden vedtaget på HB-mødet i maj 2019. 
 
Bilag 4.4.2. er et udkast til justering af denne forretningsorden. 
I udkastet er der først og fremmest indarbejdet de forslag til ændringer, som HB 
behandlede på sit møde den 24. august 2021, herunder forslag fra Anders Stoffer  
og Per Schultz-Knudsen. 
 
Desuden er indarbejdet HB’s beslutning om, at dagsorden og bilag til HB-møder skal 
fremsendes 7 dage før møderne i stedet for som i dag 5 dage. 
 
Der er også tilføjet den nuværende praksis med, at HB-observatørerne som udgangspunkt 
deltager i møderne online, men selv kan vælge at deltage fysisk. 
Dette giver også mulighed for, at en repræsentant fra kreds 7, Grønland/TP kan deltage i 
HB-møderne. 
 
Endelig er der på forslag fra Anders Stoffer tilføjet, at alle indstillinger vedrørende 
anvendelse af midler fra Sikringsfonden skal bilægges HB’s notat dateret den 12.10.2021 
om kriterier mv. for en bredere anvendelse af meropsparingen i fonden. 
 
Ændringer og rettelser er fremhævet med rødt.  
FU indstiller til HB at godkende disse ændringer. 
 
Debat: HB drøftede, rettede og godkendte forretningsordenen med de nedenstående 
ændringer (se beslutning). 
 
Beslutning: Godkendt med følgende ændringer: 
§ 1 stk. 13: Redaktionelt: bogstaveringen konsekvensrettes. 
 
§ 6 stk. 2: ”og” slettes ikke. 
 
§ 7 stk. 1: Tilføjelse til sidst i stk. 1, der skal tage højde for, at FU i perioden fra delegeret-
mødet og til det konstituerende HB-møde ikke må risikere kun at bestå af formandskabet. 
 
Stk. 1 lyder derfor i sin helhed: På sit første ordinære møde efter hvert delegeretmøde 
nedsætter HB et forretningsudvalg jf. DJ’s vedtægter § 27.  
I perioden fra delegeretmødet og til det konstituerende HB-møde består forretnings-
udvalget af det på delegeretmødet valgte formandskab samt de medlemmer af det 
hidtidige forretningsudvalg, der opnåede genvalg til hovedbestyrelsen. 
Hvis ingen af de 3 menige medlemmer i det hidtidige forretningsudvalg opnår genvalg til 
HB, indtræder de 3 HB-medlemmer, der opnåede flest stemmer ved valget, i FU i denne 
periode. 
 
 

5. 
 

Øvrige sager til drøftelse eller orientering 

5.1. Orientering fra HB’s stående udvalg. Herunder desuden midtvejsstatus fra HB’s 
stående udvalg, orientering, referatforbud 
 

 Indstilling: Orientering fra HB’s stående udvalg, til orientering. Herunder er der desuden 
en midtvejsevaluering fra udvalgene. 
 
Sagsfremstilling: Formændene for HB’s stående udvalg – det vil sige Forretnings-
udvalget (FU), Trygt arbejdsliv-udvalget (TAU), Etik og mediepolitisk udvalg (EMU), og  
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Fag, fremtid og fællesskab-udvalget (FFF) – giver en kort skriftlig og/eller mundtlig 
orientering om de respektive udvalgs arbejde siden det seneste HB-møde. 
 
Herudover har FU besluttet, at HB-udvalgene skal lave en midtvejsevaluering af arbejdet 
med de fagpolitiske prioriteringer på dette tidspunkt, hvor vi er på halvvejen til 
delegeretmødet i april 2023. 
 
DJ’s fagpolitiske prioriteringer 2021-2023 kan læses her: 
https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer  
 
Debat: Signe Goldmann: Notatet vedrørende udvalg og arbejdsgrupper skal rettes, så det 
fremgår, at arbejdsgruppen vedrørende selvstændige refererer til HB og ikke til TAU. 
 
Sus Falch og Palle Jensen orienterede om de seneste møder i henholdsvis TAU og EMU. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.2. Fagfestival 2022, status, til orientering 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB tager nedenstående orientering om arbejdet med 
Fagfestivalen samt budgettet for denne til efterretning. 
 
Status på program. Programgruppen har afholdt idemøder med indkaldte repræsentanter 
fra DJs specialgrupper og eksterne samarbejdspartnere.  
Mediernes Efteruddannelse står igen for et spor med fokus på efteruddannelse og 
værktøjer til DJs fagligheder.  
Der arbejdes desuden på sessioner i samarbejde med Center for Podcasting, Foreningen 
for Undersøgende Journalistik, Foreningen Nye Medier, Amnesty, IMS, Danske 
Sportsjournalister med flere.  
Programmet opdateres løbende på hjemmesiden. 
 
Medlemmerne har fået en opfordring til at byde ind med programideer og har fået 
mulighed for at skrive sig på en mailliste for særligt interesserede i Fagfestival.  
215 medlemmer er pt tilmeldt maillisten og vi har modtaget omkring 60 kvalificerede 
henvendelser med forslag til programindhold. 
 
Tilskud fra kredse, grupper og foreninger. For at tydeliggøre når der ydes tilskud fra 
kredse, grupper og foreninger, sættes billetter til salg til samme pris uanset I- og O-
medlemskaber.  
På den måde ‘skjules’ tilskuddet ikke som del af den samlede pris.  
Vælger en bestyrelse at yde økonomisk tilskud, bliver beløbet udbetalt til medlemmet 
umiddelbart efter afholdelse af Fagfestival.  
De enkelte bestyrelser beslutter selv størrelsen af tilskuddet. En bestyrelse kan også 
vælge at støtte op om medlemmers deltagelse på andre måder. Eksempelvis ved 
transportgodtgørelse eller ved at arrangere fælles bustransport.  
 
Sekretariatet vil gennem segmenterede nyhedsbreve hjælpe med at skabe opmærk-
somhed om tilskud og særligt relevant programindhold. 
 
Billetsalg. Billetsalget åbner tirsdag den 17. maj.  
Deltagere, der har skrevet sig på interesselisten, vil få tilbudt billetterne den 16. maj.  
Billetsalget annonceres blandt andet i Journalisten, der udkommer den 15. maj. 
 
Billetpriser.  
Ikke medlem af DJ: 6.900 kr. 
Medlem af DJ: 1.690 kr. 
Medlem på nedsat kontingent: 490 kr. (300 billetter) 
 
Hotelværelser og overnatning. Vi har tidligere inkluderet en seng på hotelværelse i 
billetten. Men da mange enten bor i Odense, ikke har brug for overnatning eller bare gerne 
selv vil vælge hotel og værelse, sælges hotelværelserne nu separat. Dette letter også 

https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer
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sekretariatet for en stor opgave i at fordele deltagere på værelser og håndholde ønsker og 
ændringer.  
 
De omkringliggende hoteller er booket, så deltagere er sikret et værelse, der bookes via 
det eksterne bureau, Meeting Planner. Deltagerne linkes ved billetkøb videre til Meeting 
Planner, hvor information om hoteller, priser mv. er tilgængelige. Meeting Planner vil 
desuden stå til rådighed ift. support og spørgsmål. 
 
Budget. Budget ved 900 betalende deltagere og 70 gæster: 
Indtægter 3.003.800 kr. 
DJ-tilskud 1.300.000 kr. 
PU-tilskud 352.800 kr. 
Deltagerbetaling 1.251.000 kr. 
Stande 100.000 kr. 
  
Udgifter 3.003.300 kr. 
Lokaler inkl. forplejning 2.081.000 kr. 
Program inkl. markedsføring 922.300 kr. 
  
Resultat 500 kr. 

 
Debat: Allan Boye Thulstrup supplerede indstillingen. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.3. Ledere i DJ, brev, til drøftelse 
 

 Indstilling: HB drøfter brev fra specialforeningen Ledere i DJ. 
 
Sagsfremstilling: Formanden for specialforeningen Ledere i DJ, Pia Gede Nielsen, har i 
henhold til HB’s forretningsorden § 1 stk. 2 bedt om at få et brev fra specialforeningen på 
HB’s dagsorden. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.4. Oversigt over status på tidligere beslutninger, orientering 
 

 Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Evaluering af mødet: Flere gav udtryk for, at mødelokalet Kursus 50 ikke er egnet til et 
HB-møde. Nogle pegede på mødelokalet Store Strand i stedet. Andre foreslog at holde 
HB-møder i eksterne lokaler. 
 
Kommunikation fra mødet: Den nye Cavling-komité er allerede offentliggjort. 
Og medlemsundersøgelsen vil blive kommunikeret, når det bliver aktuelt. 
 
Orientering om perioden frem til det kommende HB-møde: Medieaftalen vil give en del 
opgaver hen over sommeren og i efteråret. Vi ser desuden frem til EU’s guidelines. 
 
Vedrørende det kommende HB-møde den 30. og 31. august: Det er forventningen, at den 
30. august bliver et seminar udelukkende for HB-medlemmer, og at der dermed kun er 
åbent HB-møde den 31. august. 
 
Alle ønskes en go’ sommer! 
 

 
/DYB 


