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Bestyrelsens beretning 2019/2020 
  

Det kan næppe have forbigået nogen medlemmers opmærksomhed, at det har været et 

hektisk år i Dansk Journalistforbund med opsigelse af chefredaktøren for Journalisten, 

formand Lars Werges afgang, opsigelse af en nyansat direktør og hele to delegeretmøder. 

  

Det er en tung opsummering, som vi vælger at starte vores beretning med, men vi mener, at 

det er vigtigt at indlede med dette, da det også har haft betydning for en stor del af 

bestyrelsens arbejde og forpligtelser det seneste års tid. 

 

Som fuldstændig nyvalgt bestyrelse i marts 2019 gav vi nemlig jer og hinanden et løfte om, 

at vi ville gøre vores til at påvirke, forandre og samle faglighederne i Dansk 

Journalistforbund. Om at vi ville søge indflydelse, hvor vi kunne, så forbundets tilbud, 

rådgivning og prioriteringer matcher både nutidens og fremtidens arbejdsmarked for de 

mange kommunikatører, der er medlemmer. 

  

Det er et løfte, som vi ikke er veget fra. Omstændighederne i forbundet har dog gjort, at vi 

har skulle arbejde med en del andre ting end, hvad vi havde forventet, da vi alle blev valgt d. 

4. marts 2019. 

  

Praksis formaliseres – generalforsamlingen i 2019 og 2020 

Ved generalforsamlingen i marts 2019 blev den daværende bestyrelses forslag om at ændre 

vedtægterne, så både O- og I-medlemmer havde mulighed for at stemme ved 

generalforsamlingen og blive valgt til bestyrelsen og formandsposten, stemt igennem. 

Samtidig blev det slået fast, at alle vedtægtsændringer, der blev vedtaget ved 

generalforsamlingen, trådte i kraft med det samme. Begge dele har været praksis, som 

længe har anvendt i DJ Kommunikation, men som ikke har været formaliseret i vedtægterne. 

  

Derfor blev stemmesedler efter vedtagelsen uddelt til de deltagende I-medlemmer, og de I-

medlemmer, der ønskede at stille op til formandsposten og bestyrelsen, kunne melde sig. 

 

Efter et kampvalg til formandsposten blev nuværende formand Tina Mellergaard Jensen 

valgt, samtidig med, at alle pladser i bestyrelsen blev besat af nye medlemmer, med to 

suppleanter fra den tidligere bestyrelse. 

  

Der var op til generalforsamlingen også en del debat om muligheden for brug af fuldmagter, 

da brugen af disse tidligere er blevet godkendt ved DJ Kommunikations generalforsamlinger. 

Dirigent Karen Hedegaard endte derfor med at sætte anvendelsen af fuldmagter til 

afstemning, og det blev vedtaget, at disse kunne benyttes. 

  

Der var dog et medlem, der var utilfreds med generalforsamlingens afvikling og brugen af 

fuldmagter, og som derfor efterfølgende sendte en klage til Dansk Journalistforbunds 

hovedbestyrelse, hvor han begærede, at generalforsamlingens resultat skulle annulleres. 

Klagen blev enstemmigt afvist. Begrundelsen kan læses på Journalisten.dk: 

https://journalisten.dk/dj-afviser-klage-over-dj-kommunikations-kampvalg/ 

https://journalisten.dk/dj-afviser-klage-over-dj-kommunikations-kampvalg/
https://journalisten.dk/dj-afviser-klage-over-dj-kommunikations-kampvalg/
https://journalisten.dk/dj-afviser-klage-over-dj-kommunikations-kampvalg/
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Der var ved generalforsamlingen også en del kritik af regnskabets udformning og 

gennemsigtighed. Både fra de kritiske revisorer og deltagerne ved generalforsamlingen, og 

selvom regnskabet blev endeligt vedtaget, undlod en del at stemme. 

  

Det har derfor stået klart for den nye bestyrelse, at der dels skulle ske en større revision af 

vores specialgruppes vedtægter, forretningsorden og regnskabspraksis. Et arbejde, som vi 

med det samme iværksatte, og som vil kunne ses i bestyrelsens ændringsforslag, regnskab 

og budget ved generalforsamlingen d. 22. februar 2020. 

 

Delegeretmøde + ekstraordinært delegeretmøde 

Den nyvalgte bestyrelse skulle med det samme i gang med forberedelserne til 

delegeretmøde d. 28. og 29. april. Der blev ved generalforsamlingen i 2019 valgt 34 

delegerede, og med afbud op til, var vi ca. 30 delegerede fra DJ Kommunikation. 

  

Vi markerede os ved delegeretmødet særligt på debatter om startløn, seksuel chikane, 

forbundets identitet og fagligheder og uorganiseredes rettigheder (modstand mod a- og b-

hold). Da mange af forbundets medlemmer ikke er på overenskomst, anser vi det som 

afgørende, at vi ikke skaber et a- og b-hold blandt vores medlemmer. Derfor foreslog vi, at 

forbundet fremover skal rådgive medlemmer om at få barsel, ferie m.m. med i sin 

ansættelseskontrakt, hvis arbejdsgiveren ikke har overenskomst. Forslaget blev vedtaget. 

  

Desuden arbejdede vi for at få en sammensætning af hovedbestyrelsen, hvor 

kommunikationsfagligheden og vores interesser bliver varetaget – uanset om medlemmerne 

var fra vores egen specialgruppe eller ej. Med flere kommunikationsfolk og - fagligheder 

valgt ind, kunne vi stille os godt tilfreds med resultatet. 

  

Under delegeretmødet afviklede vi desuden et arrangement med fri bar og levende musik, 

som den tidligere bestyrelse havde besluttet og arrangeret. 

  

På baggrund af chefredaktør for Journalistens fratrædelse, Lars Werges afgang med mere, 

blev der blandt medlemmer af DJ igangsat en underskriftsindsamling, der krævede et 

ekstraordinært delegeretmøde med beretning, valg af formandskab og hovedbestyrelse. Da 

underskriftsindsamlingen nåede de 300 underskrifter, der er påkrævet for at sende en 

indstilling til DJ’s hovedbestyrelse, besluttede hovedbestyrelsen at indkalde til et 

ekstraordinært delegeretmøde. Hovedbestyrelsens gennemgang af forløbet i den mundtlige 

beretning ved ekstraordinære delegeretmøde kan læses her: 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsens-beretning-ved-ekstraordinaert-

delegeretmoede-2019 

  

Vi iværksatte med det samme et arbejde for at informere vores medlemmer om, hvad det 

betød, og hvad der var på spil. Vi udsendte nyhedsbrev, holdt to formøder, hvor vi talte uden 

for referat, vi oprettede en facebook-gruppe til kommunikation på dagen for delegerede og 

hjalp aktivt med udfyldning af stillerlister for nye kandidater. 

 

Vi besluttede også hurtigt i bestyrelsen, at vi ville dække deltagerudgifter, for ikke-

delegerede medlemmer, for at så mange som muligt havde mulighed for at deltage. Vi endte 

derfor med at være den specialgruppe, der havde flest gæster med – ca. 10. 

  

https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsens-beretning-ved-ekstraordinaert-delegeretmoede-2019
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsens-beretning-ved-ekstraordinaert-delegeretmoede-2019
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsens-beretning-ved-ekstraordinaert-delegeretmoede-2019
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsens-beretning-ved-ekstraordinaert-delegeretmoede-2019
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Ved det ekstraordinære delegeretmøde i november 2019, var det de samme 

delegerede, der havde mulighed for at deltage, som ved det ordinære. Man vælges nemlig 

ifølge DJ’s vedtægter for to år ad gangen. Med et relativt kort varsel, og placeret på en 

søndag, havde vi desværre en del afbud fra delegerede, og vi endte med at være ca. 18, der 

deltog på dagen. 

  

Både det ordinære og det ekstraordinære delegeretmøde viser, at vi har en kæmpe opgave 

frem mod DJ Kommunikations generalforsamling i 2021, hvor der endnu en gang skal 

vælges delegerede. På grund af vores valgforbund med andre specialgrupper, har vi nemlig 

81 delegerede, og det er pladser, som vi skal knokle for at fylde med gode engagerede 

medlemmer. 

  

Placering af kommunikatører i DJs formandskab, hovedbestyrelse og centrale udvalg 

m.m. 

Som vi skrev i indledningen, så gav vi jer et løfte om at søge indflydelse og påvirke. Derfor 

har bestyrelsen også prioriteret højt at få vores bestyrelsesmedlemmer og formandskab 

samt eksterne kommunikatører placeret og budt ind i DJ’s udvalg, hvor forbundets 

aktiviteter, organiseringsarbejde, satsninger, kampagner og meget andet udvikles. Det er 

arbejde, der i den grad trækker på vores ressourcer, men som, vi mener, er helt centralt. 

 

● Formand Tina Mellergaard sidder med i organiserings- og arbejdsmarkedsudvalget, 

advisory boardet for DMJX’s kommunikationsuddannelser og som fast observatør i 

hovedbestyrelsen. 

● Bestyrelsesmedlem Thilde Høybye er medlem af DJ’s hovedbestyrelse, 

forretningsudvalget, organiserings- og arbejdsmarkedsudvalget, etik- og 

mediepolitisk udvalg, Ophavsretsfondens bestyrelse og Mediernes Pensions 

bestyrelse.  

● Bestyrelsesmedlem Line Hebbelstrup er medlem af Uddannelses- og 

Kompetenceudvalget.  

● Bestyrelsesmedlem og kasserer Troels Gadegaard Frölich repræsenterer DJ 

Kommunikation særligt i forhold til kommunikationsetik i mediepolitisk udvalg. 

● Og kommunikatør Claus Nordahl er med i Freelance- og selvstændigeudvalget.  

 

Samtidig sidder DJ Kommunikation i flere af juryerne på KOM-konferencen i 2020 og i 

Organisationsgruppens O-pris. 

 

Vi kan derudover fremhæve, at der for første gang sidder en kommunikatør i Dansk 

Journalistforbunds formandskab. I DJ Kommunikation var vi nemlig glade og stolte over at 

se, at kampvalget til næstformandsposten på det ekstraordinære delegeretmøde bød på 

hele to medlemmer af vores specialgruppe. Valget endte med, at Jakob Ponsgård, der er 

kommunikationsuddannet, blev valgt som næstformand. Desuden blev flere med 

kommunikationsbaggrund gen- og nyvalgt til hovedbestyrelsen. 

Vi har i bestyrelsesåret også brugt tid på at få genaktiveret mentorordningen i DJ, der uden 

forvarsel blev sat på pause på ubestemt tid i foråret. Sammen med formanden for 

FreelanceGruppen, Sus Falch, mødtes DJ Kommunikations formand med den daværende 

kommunikationschef i DJ og fik opridset et bud på en ordning, som specialgrupperne aktivt 

kunne være med til at drive. DJ valgte dog i sidste øjeblik at genetablere ordningen og selv 
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drive den. Vi har på den baggrund understreget, at forringelser af medlemsydelserne 

skal kommunikeres ud til specialgrupper og kredse inden de iværksættes. 

 

Vi har også været en aktiv del af drøftelserne til det sparekatalog, som DJ netop har 

vedtaget og har været med til at fjerne poster, som, vi mener, ikke har direkte værdi for 

vores medlemmer i en tid, hvor der skal spares. Vi har dog gjort det med den klare 

udmelding, at kerneydelserne i DJ skal prioriteres højt, så der fx ikke spares på 

rådgivningsdelen til fordel for aktiviteter i den mere ’lette’ ende. 

  

  

Medlemsfremgang og aktiviteter 

Vi er en bestyrelse, der i den grad har søgt konkret indflydelse på den førte politik og 

udmøntningen af den internt i forbundet. Derfor tog vi også en aktiv beslutning om, at vi i 

bestyrelsesåret ville prioritere at holde færre, men større, arrangementer, da det er noget af 

det, der tidsmæssigt trækker tungt på ressourcerne. Samtidig kunne vi se, at den tidligere 

bestyrelse i den grad havde kæmpet med meget lave deltagertal og en række aflyste 

arrangementer. En tendens, der også ses i andre specialgrupper og kredse. Det var en 

udvikling, som vi ville forsøge at vende. 

  

Derfor har vores mål for aktiviteter i 2019/2020 været, at vi ville holde få, men større 

flagskibsarrangementer også uden for københavnsområdet, som kræver en del planlægning 

og midler. Samtidig har vi prøve et format af, som vi kalder “Morgenboost”, hvor vi en gang 

om måneden inviterer på morgenkaffe, en croissant og et kort oplæg på ca. 25 min. 

  

Vi har til dato holdt to flagskibsarrangementer samt fem Morgenboosts, to formøder til 

delegeretmøde og en juleafslutning. Allerede under valgkampen afholdt vi vores første 

arrangement. Her var fokus på politisk kommunikation i Politikens telt på Christiansborg 

Slotsplads med ca. 35 deltagere. Siden har vi holdt to meget populære arrangementer om 

adfærdspsykologi i kommunikationsarbejdet i København (92 deltagere), Aarhus (60 

deltagere) og vi har pt. et på vej i Vejle i februar sammen med Kreds 4. 

  

Morgenboost-arrangementerne har alle været afholdt i DJ’s lokaler i København af den helt 

lavpraktiske årsag, at bestyrelsesmedlemmernes selv skal kunne nå det inden arbejde. Vi 

håber i 2020/21 på at få lavet et samarbejde med fx de studerende i Aarhus om lignende 

arrangementer. Der har været mellem 10-25 deltagere ved Morgenboost-arrangementerne. 

Juleafslutningen i december samlede ca. 20 deltagere. 

  

Vi har også denne generalforsamling, hvor vi holder et flagskibsarrangement om 

megatrends for 2020, og hvordan det vil påvirke kommunikationsarbejdet. 

  

Desuden havde vi i starten af vores bestyrelsesperiode et arrangement med Kreds 3 

(Sydjylland), som var arrangeret af den tidligere bestyrelse. Her deltog to medlemmer fra DJ 

Kommunikation (som ny bestyrelse fik vi som noget af det første lavet en aftale med kredsen 

om, at vi kun hæftede for deltagende medlemmer). 

  

Vi mener derfor, at vi er kommet godt i gang med arrangementer, og vi har løftet 

deltagerantallet fra de ca. 135 i 2018/19 til omkring 300 (ekskl. formøderne) og spredt os 

bredt geografisk. Men det opleves fortsat udfordringer ved at få arrangementer placeret ud i 
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landet. Vi ser dog kun dette som det første spadestik og håber, at det nye år byder 

på nye samarbejdsmuligheder regionalt med kredsene som aktive medspillere. 

 

Arrangementer er dog noget af det, som er svært at løfte med de frivillige kræfter, som vi har 

i bestyrelsen - særligt med skelen til de politiske prioriteter, som DJ Kommunikations 

medlemmer efterspørger. Derfor har vi valgt, at vi i stedet for den studenterstilling, der indtil 

videre har været som hjælp til DJ Kommunikations bestyrelse, vil bruge midlerne på at 

indkøbe freelancehjælp til arrangementer. Det betyder også, at arrangementer fortsat er en 

stor post i både regnskab og budget, da der her skal hentes ekstern assistance. De 

resterende studenteropgaver overgår til bestyrelsen.  

  

Vi støtter som altid også aktiviteter som de studerendes Medielejr og Kravlingprisen, DJ’s 

Safetyfund og den visuelle konference Tal til Øjet. Derudover giver vi støtte til fx introforløb 

på relevante uddannelser mod, at vi kan deltage og møde de nye studerende og fortælle 

dem om DJ Kommunikation. 

  

Afslutningsvist kan vi berette, at vi går ind i 2020 med en medlemsfremgang. Medlemmer pr. 

5. januar: 3445 (det vil fordele sig på 2982 O-medlemmer og 463 I-medlemmer). 

 

 

Bestyrelsen har i 2019/2020 bestået af: 

 

Tina Mellergaard Jensen, formand 

Peter Pishai Storgaard, næstformand 

Troels Gadegaard Frölich, kasserer 

Thilde Høybye, bestyrelsesmedlem 

Line Hebbelstrup, bestyrelsesmedlem 

Grazielle Aaholm, bestyrelsesmedlem 

Nikolaj Søndergaard, bestyrelsesmedlem 

  

Suppleanter: 

Paul Brasso 

Peter Lundblad 

Lars Aaes 

Stine Bjerre Herdel 

Maya Schott 


