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 Tine Johansen bød velkommen til HB-mødet, herunder til de observatører, der deltog 

online. Og særligt til Malu L. Pedersen, TP/Grønlandskredsen, der var med for første 
gang, siden HB opdaterede forretningsordenen vedrørende dette. 
 
 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 Vedr. dagsordens punkt 4.3. Godtgørelse: 
Sus Falch: HB’s arbejdsgruppe sendte et udkast til en indstilling til FU. FU kunne ikke 
støtte indstillingen. På den baggrund ønsker 2 ud af 3 i arbejdsgruppen at trække punktet 
fra dagsordenen på dette møde, bearbejde indstillingen igen, og fremsende den til 
behandling på HB’s december-møde. 
 
Johnny Frederiksen: Jeg ønsker, at punktet bliver behandlet på dette møde. Indstillingen 
vil have betydning for DJ’s økonomi. Og det er kritisabelt, at arbejdsgruppen bruger så 
meget tid og medlemmernes penge på noget, som kun vedrører os selv. 
 
Afstemning: Skal indstillingen behandles på dette HB-møde? 
 
Beslutning: Forkastet (1-6-5) 
Ja: Johnny Frederiksen. 
Nej: Benjamin Vibe, Mie Hovmark, Allan Boye Thulstrup, Tine Johansen, Per Schultz-
Knudsen, Sus Falch. 
Undlod: Anders Stoffer, Rane von Benzon, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis 
Vilmar, Palle Jensen. 
 
Punktet behandles på det kommende HB-møde. 
 
Johnny Frederiksen: Materialet til punktet skal udsendes sammen med det øvrige 
materiale til HB-mødet, så det ikke foreligger for sent. 
 
Godkendt. 
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Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 15 
Kosmopol, Fiolstræde 44, København K / online 
 

HB  Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, 
Mie Hovmark, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Rane von Benzon, 
Sus Falch 
 

Afbud 
 

Frederik M. Juel, Lisbeth Kiel, Signe Goldmann. 
 

Dirigenter 
 

Per Schultz-Knudsen, Henrik Friis Vilmar. 

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

Dorte Kildegaard (K2), Helle Hansen (K4), Torben Duch Holm (K6) 
Malu L. Pedersen (K7, GRL), Silja Smith (K9, Fyn), Tonny Foghmar 
(Foto), Birger Lund (FTV), Kurt Westh (Jour), Sisse Stroyer (PF),  
Elisabeth von Eyben (VIF), Christian Lindhardt (Journalisten)  
 

Sekretariatet 
 

sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef, 
økonomichef Peter Reich, juridisk chef Liselotte Lindberg Olsen, 
kommunikations- og pressechef Charlotte Harder,  
politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.) 
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1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen:  
Til orientering for observatørerne har HB indledt dagen med et lukket møde, hvor vi har 
drøftet nogle forskellige emner: 
For det første en grundig drøftelse af DJ’s økonomi de kommende år. Herunder en anden-
behandling af budgettet for 2023. Det vil Peter Reich orientere mere om under punkt 4.1. 
 
Dels om DJ’s fremtidige domicil. Vi har haft en drøftelse af, hvilke krav vi stiller til et sted, 
der er godt for DJ’s medlemmer og medarbejdere. Og det må ikke være dyrere. 
 
Dels en debat om DJ’s fagpolitiske prioriteringer for de kommende år. Vi inkluderede 
resultaterne af den medlemsundersøgelse, der netop er lavet, i debatten.  
Det er også en debat, der bliver foldet mere ud i HB og i kredse, grupper og foreninger i 
den kommende tid. 
 
Og endelig en drøftelse af Ledere i DJ’s placering i DJ – om vi kan se for os, at de får en 
anden status i forbundet. 
 
Øvrige meddelelser: Først en meget glædelig meddelelse: Beskæftigelsen er den højeste i 
mange, mange år. Ledigheden var høj under nedlukningen, men den faldt heldigvis hurtigt 
igen, og nu er den på under 4 procent. 
Vi håber, at det fortsætter sådan. Men det trækker desværre sandsynligvis op til krise. 
 
Folketingsvalg den 1. november: DJ argumenterer for en forbedring af offentlighedsloven 
og en forbedring af rammevilkårene for de atypisk beskæftigede, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/kaere-politikere-lad-os-sammen-styrke-demokratiet-
og-den-danske-model  
 
Medieaftale: Kulturministeren nedsatte Medieansvarsudvalget, som blandt andre Tine har 
plads i. Der var det første møde i udvalget forleden, men nu er det videre arbejde stoppet 
på grund af valget. Der er dog en forhåbning om, at udvalget fortsætter uanset udfaldet af 
valget, for der var bred politisk enighed om nødvendigheden af udvalget. 
 
Nordisk møde: DJ har i øjeblikket formandskabet for sammenslutningen af de nordiske 
journalistforbund, og de øvrige nordiske journalistforbund var på besøg i DJ i begyndelsen 
af september. Det var et godt møde med drøftelser af blandt andet regulering af tech-
giganter og initiativer for freelancere. 
 
Allan Boye Thulstrup: 
Mere om medieaftalen: Kulturministeren nedsatte også en arbejdsgruppe, der skal 
undersøge arbejdsforholdene i mediebranchen. Allan har plads i arbejdsgruppen.  
Arbejdsgruppens arbejde er også blevet stoppet af valget, og her vil valgets udfald have 
betydning for arbejdsgruppens videre liv, for det var ikke et emne, der interesserede de 
blå partier, der står udenfor medieaftalen. 
 
DJ’s Fagfestival den 6.-7. november, Odense: Billetsalget går ikke så godt som 
budgetteret. Anbefal det meget gerne til alle, I kender.  
Programmet er virkeligt godt, se https://journalistforbundet.dk/fagfestival  
 
EU-Kommissionen er kommet med sit udkast til en European Media Freedom Act, EMFA. 
Det er et forsøg på at sikre frie og uafhængige medier ikke mindst i de dele af EU, hvor de 
er udfordret, eksempelvis Polen, Ungarn, Tjekkiet m.fl. Men det skal samtidig undgå at 
blive en overstatslig styring af medierne, som er det modsatte af, hvad man vil opnå.  
Allan deltager i den kommende uge i et møde i Strasbourg om emnet. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/kaere-politikere-lad-os-sammen-styrke-demokratiet-og-den-danske-model
https://journalistforbundet.dk/nyhed/kaere-politikere-lad-os-sammen-styrke-demokratiet-og-den-danske-model
https://journalistforbundet.dk/fagfestival
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3.  Fagpolitiske temaer 
 

3.1. Soloselvstændige og konkurrencelov: EU’s retningslinjer referatforbud 
 

 Indstilling 
HB drøfter EU's nye guidelines for soloselvstændige. 
 
Beslutning: Der bør udarbejdes en freelance- og soloselvstændige-strategi. 
Og der gives mandat til, at sekretariatet udarbejder en plan for, hvordan DJ kommer godt 
fra start med retningslinjerne. 
Planen præsenteres for HB på december-mødet. 
Om muligt vendes planen i TAU inden HB-mødet. 
 
 

4. Sager til beslutning 
 

4.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, orientering om budget 2023, 
referatforbud 
 

 Indstilling 
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, er ikke klar endnu, da kvartalet først lige er afsluttet. 
Budgetopfølgningen vil blive behandlet på det næste HB-møde.  
 
Til orientering er budget 2023-2025 opdateret i en version 2, hvor der er foretages flere 
tilpasninger bl.a. som følge af justeringer ifm. administrationsaftale med AJKS, OHF og 
Service 3.   
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2. Fagbladet Journalisten, udgivelser i 2023 
 

 Indstilling 
Chefredaktør Christian Lindhardt indstiller til HB at godkende, at Fagbladet Journalisten 
fremover fortsætter med at udgive ni magasiner årligt. 
 
Debat: Christian Lindhardt uddybede indstillingen. Der er blandt andet skruet op for 
nyhedsbreve, så de kommer hver dag. Åbningsraterne er på over 50 procent. 
 
Johnny Frederiksen: Gerne overveje lidt friere beføjelser end i indstillingen. Eksempelvis 
ned til 6 udgivelser om året. 
 
Enig opbakning til indstillingen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.3. Godtgørelse for fagligt arbejde, indstilling fra arbejdsgruppe 
 

 Beslutning: Se dagsordenens pkt. 1.1.: Emnet henvist til arbejdsgruppen til yderligere 
behandling. Ny indstilling til HB-mødet i december. 
 
 

5. Øvrige sager til drøftelse eller orientering 
 

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

 Indstilling 
Orientering fra HB’s stående udvalg, til orientering.  
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Sagsfremstilling 
Formændene for HB’s stående udvalg giver en kort skriftlig og/eller mundtlig orientering 
om udvalgsarbejdet siden det seneste HB-møde. 
 
På baggrund af møde med udvalgsformændene den 5. oktober er placeringen af temaer 
på de kommende HB-møder justeret, se vedlagte bilag 5.1.1. 
 
Debat: Se bilag 5.1.2. med Per Schultz-Knudsen’s orientering fra FFF-udvalget. 
 
Palle Jensen orienterede fra EMU: Udvalget har først og fremmest fulgt medieaftalen og 
det efterfølgende arbejde. 
Udvalget har et programpunkt på Fagfestival om forholdet mellem offentlige kommuni-
kationsfolk og lokale journalister, i samarbejde med Constructive Institute. 
 
Sus Falch orienterede fra TAU: Blandt andet om drøftelsen af en eventuel bisidder-
ordning. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.2. Status for tidligere beslutninger, orientering 
 

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

6. Eventuelt 
 

 Benjamin Vibe: Anbefaler at lade sig inspirere af FH’s forslag til grøn omstilling, se 
https://fho.dk/blog/2022/10/11/8-anbefalinger-skal-hoeste-loenmodtagernes-klima-
guldkorn/  
 
Rane von Benzon: Til Allan: Godt indlæg til forsvar for kommunikatørerne og de såkaldte 
”kolde hænder”. 
 
Derudover: Hvad er status for DJ’s internationale samarbejde. Der var kritik af IFJ.  
Hvad er der sket siden? 
 
Allan Boye Thulstrup: Tak. I forbindelse med det nordiske møde, som Tine nævnte under 
pkt. 2, var der desuden besøg af IFJ-præsident madame Dominique Pradalié.  
Hun fik en enstemmig og utvetydig understregning af de nordiske forbunds meget kritiske 
syn på driften af IFJ. Og hun skal komme tilbage til de nordiske forbund til januar med sit 
svar på de kritikpunkter, der blev fremført. 
Hvis der skal ske nogle ændringer i vores medlemskab af IFJ, skal det besluttes på 
delegeretmødet til april. Og det har vi i givet fald tilpas tid til at forberede. 
Det er på baggrund af medlemskabet af IFJ, at DJ kan udstede et internationalt presse-
kort. Og det vil i givet fald være et emne, vi skal overveje en løsning på. 
 
Evaluering af mødet:  
Der var flere tilkendegivelser af, at det havde været et godt møde. 
 
Perioden frem mod næste HB-møde: 
Allan Boye Thulstrup: Der er et folketingsvalg og en efterfølgende regeringsdannelse.  
Vi har nogle emner klar, som kan passe ind i ethvert regeringsgrundlag. 
 
Tine Johansen: Tak for i dag! 

 
/DYB 

https://fho.dk/blog/2022/10/11/8-anbefalinger-skal-hoeste-loenmodtagernes-klima-guldkorn/
https://fho.dk/blog/2022/10/11/8-anbefalinger-skal-hoeste-loenmodtagernes-klima-guldkorn/

