
Dagsorden:   Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ     
Dato:   21.   oktober   2019   kl.   18-21     
Sted:   Dansk   Journalis�orbund,   Gammel   Strand   46   (lokale:   Store   Strand)   

  
1.   Valg   af   dirigent   
Stoffer   blev   valgt   �l   dirigent.   

  
Til   mødet   var   der   a�ud   fra   Signe,   Esben,   Rasmus,   Henrik   Rath.   

  
Gæst   Anders   Boye.   

  
Je�e   tager   referat.   

  
2.   Godkendelse   
Stoffer   gennemgår   dagsorden,   ligesom   referat   fra   sidste   møde   bliver   godkendt.   

  
3.   Meddelelser   
Elisabeth   orienterer   om   den   nye   gruppe   for   pensionerede   fagfolk,   som   bliver   etableret,   for   de   mange   
medlemmer,   der   ikke   længere   arbejder,   og   som   derfor   har   været   delegeret   i   kredsene,   hvilket   de   ikke   længere   
kan   være.     
Vi   skriver   ud   �l   300+   medlemmer,   der   er   o-medlemmer   i   kredsene   og   i-medlemmer   hos   os   (og   ingen   andre   
steder)   om,   at   de   konverteres   �l   O-medlemmer   hos   os,   med   mindre   de   opponerer.   

  
4.   Ekstraordinært   delegeretmøde   
Der   er   udskrevet   ekstraordinært   delegeretmøde   med   a�oldelse   i   København   24/11   -   Elisabeth   forklarer   
baggrund,   og   hvorfor   det   er   endt   her.   

  
Elisabeth   orienterede.   

  
4.1   Beslutning:   Skal   vi   have   gæster   med?   
De   fleste   af   os   i   bestyrelsen   er   allerede   delegerede,   men   Je�e   og   Esben   er   ikke.   Hvis   Je�e   og   Esben   gerne   vil   
med,   foreslås   det,   at   vi   afsæ�er   2x   540   kroner   �l,   at   de   kan   komme   med   som   gæster   med   taleret.   

  
Elisabeth   lagde   op   �l,   at   Esben   og   Je�e   bliver   inviteret   med   �l   delegeretmøde   –   hvilket   blev   enstemmigt   
vedtaget.     

  
5.   Offentlighedslov     

  
Freja   Wedenborg   (HB)   og   Elisabeth   har   talt   om   Australiens   avisers   indsats   mod   landets   offentlighedslov   (sorte   
avisforsider).   Hvad   skal   vi   gøre   i   Danmark   for   at   sæ�e   spot   på   offentlighedsloven?   
Anders   Böye   (gæst)   bakker   op   om   at   lave   demonstra�on   i   form   af   at   ”kaste”   lys   på   Chris�ansborg.   Stoffer   
mener,   at   vi   som   gruppe   bør   melde   ud,   hvad   vi   står   for   i�.   den   ringe   adgang   �l   informa�on   for   den   danske   
journaliststand.   
Niels   Peter   vil   gerne   have   Jesper   Tünell   og   Lars   Rugaard   på   banen   i   forbindelse   med   vores   indsats.   Det,   Jesper   
ifølge   NP   kan   bidrage   med,   er   at   finde   frem   �l   konkrete   eksempler,   hvor   offentlighedsloven   har   været   �l   hinder   
for,n   at   oplysninger   blev   indhentet   og   en   historie   fortalt.   

  



Vi   skal   spørge   dem,   vi   er   i   kontakt   med,   hvilken   happening   vi   bør   tage   fat   i   i�.   offentlighedsloven.   (En   lovlig   
happening!).   Eventuelt   en   konkurrence   hvor   redaktører   i   vores   netværk   fortæller,   hvilken   happening   de   ville   
lave   en   historie   om   i   deres   avis.   

  
Stoffer   er   glad   for   forslaget.   Elisabeth   bakker   op   og   mener,   vi   bør   skrive   ud   �l   diverse   chefredaktører.   Stoffer   
e�erlyser   en   årsdag,   hvor   man   kan   planlægge   at   lave   en   given   happening.   Bliver   fulgt   op   med   informa�on   om,   
at   offentlighedsloven   trådte   i   kra�   1.   Jan   2014.   

  
Here�er   en   snak   om   mål   med   vores   happening   og   vejen   der�l.   

  
Alle   �lstedeværende   vil   gerne   arbejde   videre   med   at   få   lavet   en   happening   på   6   årsdagen   for   
offentlighedsloven.   Elisabeth   sæ�er   sig   i   spidsen   og   kontakter   emu   (allerede   torsdag   a�en).   

  
6.   Hvidbog   
Hvidbogen   skal   være   færdig   �l   GF   -   lad   os   gøre   status   og   sæ�e   en   deadline   for   de   �ng,   der   mangler.   

  
Elisabeth   orienterer   om   hvidbogen.   

  
7.   Journalis�kken   Dag     
Status:   Hvor   langt   er   vi,   hvad   mangler   osv.?   v/Elisabeth   &   Je�e   
Je�e   orienterede   med   s�kord   fra   Elisabeth.   Gruppen   blev   enige   om,   at   vi   ikke   kan   gå   med   �l   at   tabe   30.000   kr.   
på   gulvet,   så   Holmes   Chen   må   gå   på   under   alle   omstændigheder,   hvilket   MP   forsig�gt   nikkede   �l   �dligere   i   dag,   
da   Je�e   talte   i   tlf.   med   ham.   

  
8.   Generalforsamling   
Det   er   næstsidste   møde   inden   GF,   så   lad   os   få   styr   på   generalforsamlingen.   

  
8.1.   Bestyrelsen     
Hvem   bliver   i   bestyrelsen,   hvem   skal   være   næs�ormand   etc.?   
Signe   bliver   
Elisabeth   bliver   og   s�ller   op   som   formand.   
Stoffer   bliver   
Niels   Peter   står   af.   
Henrik   Rath   ?   
Esben?   
Je�e   s�ller   op   igen.   

  
Elisabeth   hører   et   par   journalister   i   hendes   netværk,   om   de   kunne   være   interesserede   i   bestyrelsesarbejde.   
Stoffer   hører   også   et   par   JP   mennesker…   
    
8.2.   Vedtægter         
Der   skal   re�es   en   del   i   vedtægterne,   idet   der   står   forening   hele   vejen   igennem,   og   disse   skal   �l   afstemning   på   
GF.   

  
8.2.1.     §   2:   Er   der   brug   for   en   ændring?        
Baggrund:   Delegeretmødet   vedtog,   at   kredsene   ikke   længere   kan   vælge   delegerede,   hvilket   betyder,   at   disse   
medlemmer   skal   spredes   ud   i   grupperne.   Risikerer   vi   at   lukke   af   for   medlemmer   ved,   at   der   står,   at   vi   kun   er   for   



journalister,   der   laver   fri   og   ua�ængig   journalis�k?   Og   omvendt   risikerer   vi   at   bryde   vores   vedtægter,   hvis   DJ   
henviser   medlemmer   �l   vores   gruppe   (og   de   måske   ikke   laver   direkte   fri   og   ua�ængig   journalis�k,   men   dog   
journalis�k).   

  
Elisabeth   mener,   det   er   bedre,   at   vores   vedtægter   løsnes   en   anelse   op   i�.   sætningen   ”Journalisterne   i   DJ   er   for   
dem,   der   lavet   fri   og   ua�ængig   journalis�k”.   I   stedet   kunne   der   stå   noget   om   at   overholde   pressee�k   mm.   
Niels   Peter   nævner,   det   der   står   på   forbundets   hjemmeside   –   at   vi   er   for   folk,   der   arbejder   med   journalis�k.   
Stoffer   bakker   op   om   NP   og   Elisabeth.   
Vi   er   en   gruppe   for   dem,   der   arbejder   med   journalis�k,   er   signalet,   vi   vil   sende   fremadre�et   (e�er   næste   
generelforsamling,   hvis   Elisabeth   bliver   valgt   som   formand.)   

  
8.2.2.     §   3:   Tegning   af   foreningen   (dvs.   gruppen)     
Bør   den   ændres,   idet   vi   har   dobbel�egning   (Stoffer   og   Elisabeth)?   
Foreningen   tegnes   af   formanden   og   ved   dennes   …..   Elisabeth   og   Stoffer   mener,   at   det   skal   ændres   �l,   at   den   
tegnes   af   formand   og   kasserer.   Vedtægtsændring   skal   skrives   og   fremlægges   på   GF.   

  
Udbetalinger   bliver   godkendt   af   formand   og   kasserer   bliver   s�llet   som   vedtægtsændringsforslag   ved   kommende   
generelforsamling.   

  
8.3.   Valg   af   dirigent   �l   GF   
Claus   Iwersen   og   Chris�an   Dølpher   fra   DJ   er   blevet   anbefalet   af   andre   grupper.   Elisabeth   tager   en   snak   med   
dem   i�.   dato   og   mulig   ”optræden”   som   dirigent   �l   generelforsamlingen.   

  
8.4.     Nye   bestyrelsesmedlemmer     
Har   vi   spurgt   dem,   vi   har   ha�   i   kikkerten   i�.   at   s�lle   op   �l   bestyrelsen?   (Se   længere   oppe).   

  
9.   Bank   
Opdatering   (overlevering   fra   MP   �l   Elisabeth)   -   vi   mangler   stadig   et   dankort,   men   resten   kører.   
Elisabeth   fortæller,   at   dankort   �lsyneladende   er   et   Mastercard   med   MPs   navn   på.   Det   skal   ændres,   men   kan   
først   gøres   ved   formandsski�.   

  
10.   Quiz-a�ener   
Elisabeth   har   søgt   penge   hos   Kreds   1   �l   quiz-a�en.   Lad   os   få   den   første   løbet   i   gang.     
Følgende   spørgsmål   skal   a�lares:   
• Skal   vi   også   søge   ophavsretspenge?   
• Hvor   skal   det   være?   Aka   skal   det   være   steder   med   overenskomst   etc.?   
• Hvornår   og   hvor   o�e?   
Elisabeth   har   kontakt   med   en   Lars   Bo,   som   laver   quizzes   –   han   kunne   godt   se   udfordringen   i   at   lave   en   quiz   �l   
journalister.   Elisabeth   arbejder   videre   på   det.   
Niels   Peter   er   i   tvivl   om,   hvorvidt   vi   falder   ind   under   reglerne   i�.   at   søge   ophavsretspenge.   NP   insisterer   på,   at   
stedet,   vi   skal   a�olde   vores   quiz,   skal   have   overenskomst.   Vi   snakkes   om   at   holde   en   quiza�en   6   gange   årligt.   Vi   
håber   på   at   kunne   starte   i   februar/marts.   

  
11.   Kursus   
Journalist   Abelone   Glahn   har   henvendt   sig   �l   os   med   et   interessant   forslag   om   et   skræddersyet   kursus   i   LinkedIn   
for   Journalister.   Se   vedlagte   bilag.   



Vi   har   ikke   midler   i   vores   budget   �l   kurser,   siger   Stoffer.   NP   melder   også   hus   forbi   i�.   at   a�olde   kurser   i   gruppen   
og   henviser   �l   Freelancegruppen,   ligeså   gør   Je�e.   Desuden   er   der   ikke   økonomi   �l   det.   

  
Det   bliver   et   nej   tak   herfra.   

  
11.1   Beslutning:         
Skal   vi   gøre   en   undtagelse   og   a�olde   et   kursus?   
Nej.   

  
12.   Julefrokost   og   næste   møde   
Hvor   skal   vi   spise   -   og   bør   mødet   rykkes   grundet   FCK-kamp?  
Elisabeth   opre�er   en   doodle   omkring   ny   dato.     

  
13.   Tutanota/sikker   mail   
MP   har   diskuteret   frem   og   �lbage   med   Hans   Jørgen   i   DJ   og   Sus   Falch   fra   Freelancegruppen,   og   det   ser   desværre   
ud   �l,   at   vi   kan   blive   nødt   �l   at   �lbagerulle   sikker   mail.   Elisabeth   orienterer.   

  
(Se   referat   fra   Stoffer   fra   ekstraordinært   bestyrelsesmøde,   hvor   Elisabeth,   Stoffer,   Niels   Peter   og   Je�e   mødtes   
med   Hans   Jørgen   �l   en   snak   om   ovenstående.   Spoiler;   vi   beslu�ede   ikke   at   kaste   håndklædet   i   ringen   e�er   
grundig   orientering   fra   MP.)   

  
13.1.   Beslutning     
Skal   vi   bakke   op   om   en   �lbagerulning,   eller   vil   vi   fortsæ�e   på   trods   af   kri�k   fra   DJ   og   freelancegruppen?   

  
Gruppen   er   en   anelse   forvirret.   Vi   vil   gerne   bakke   MP   op,   og   såfremt   det   løser   problema�kken   (også   
fremadre�et)   betale   de   17.000   kr.   Vi   er   dog   bekymrede   for,   hvem   der   skal   varetage   opgaven   med   sikker   mail,   
når   MP   stopper   i   bestyrelsen.   

  
13.2.   Konsekvenser   og   kommunika�on   
Vi   risikerer   kri�k,   uanset   hvad   vi   beslu�er,   og   derfor   skal   vi   se   på   kommunika�onen.   

  
14.   Brainstorm   på   beretning   
Hvad   er   der   sket   i   årets   løb.   Brainstorm   på   beretningen,   som   hjælp   �l   MP,   så   han   kan   skrive   den   (beretningen)   
på   vej   hjem   i   flyveren   fra   New   York   på   fredag.   Elisabeth   styrer   slagets   gang   og   sender   alle   vores   mange   pointer   
�l   MP.   

  
15.   Eventuelt   


