
Bestyrelsesmøde 12. oktober

Dagsorden
- Siden sidst

Vi har afholdt et godt bestyrelsesseminar i Nyborg den 18. september. Desværre var vi kun
fem bestyrelsesmedlemmer til stede, men vi havde nogle gode snakke om bl.a. visioner for
fremtiden.

Og så havde vi besøg af Charlotte Harder, kommunikationschef i DJ, og havde også en
virkelig god og konstruktiv dialog med hende.

På bestyrelsesmødet aftalte vi, at vi på kommende bestyrelsesmøder skal snakke om, hvad
vi har af historier til DJ, og om vi har input til DJ’s kommunikationsafdeling.

- Nyt fra arbejdsgrupperne

Arrangementer: Der er store problemer med at få deltagere til arrangementer lige i
øjeblikket. Der er langt færre deltagere lige nu end til tidligere i webinarer og vores første
fysiske arrangement efter corona har også et lavt antal tilmeldte. Der er et enkelt webinar
planlagt (om nyhedsbreve), hvor der er mange tilmeldinger, og det lave antal tilmeldinger på
de andre skyldes ikke, at der bliver gjort mindre opmærksom på dem end tidligere. Det
vurderes, at publikummet måske bare er ’mætte’ lige nu. Bestyrelsen kommer med input til
arrangementsgruppen, og det besluttes, at vi godt kan bruge flere penge på at promovere
arrangementerne og undersøge muligheden for livestreame af event i november.

Medlemsundersøgelse: Vi er ved at lægge sidste hånd på spørgeskemaet, der så skal
videre til DJ, inden det kan komme ud til medlemmerne. Det er stadig ambitionen at få det
ud i oktober.

Kommunikation: Vi har fået tilkoblet Rikke, der er studentermedhjælper i DJ og til dagligt
studerer kommunikation på DMJX i Aarhus. Der er lavet en plan for, hvilke opgaver, Rikke
skal løfte, men der er ikke kommet gang i samarbejdet endnu, hvilket skal være en prioritet
de kommende uger.

- Arbejdsgruppe: Nyt navn

Bestyrelsesmedlem Line Hebbelstrup kan ikke alene løfte opgaven alene med at
repræsentere DJ Kommunikation i arbejdsgruppen ’Nyt navn’ under Fag, Fremtid og
Fællesskabsudvalget (under hovedbestyrelsen). Bestyrelsen vendte derfor, om der er et
andet bestyrelsesmedlem, der kan aflaste Line ved at deltage i arbejdsgruppens møder. Det
er desværre ikke tilfældet. Nikolaj skriver ud i Facebook-gruppen og spørger igen der, om
nogen kan løfte opgaven. Ellers må vi meddele arbejdsgruppen, at vi desværre ikke har
nogen på hånden, der kan deltage i arbejdet.

- HB-møde



Fagfestival: Hovedbestyrelsen i DJ skal onsdag den 13. oktober vende et oplæg fra folkene
bag Fagfestival, der går på at ændre konceptet for fagfestival markant. Hovedbestyrelsen
skal vurdere, om der skal gås videre med de nye tanker, der derfor vendes i bestyrelsen i DJ
Kommunikation.

Bestyrelsen kommer med input. Der er en fælles frygt for, at den ’nye fagfestival’ bliver en
arbejdsbyrde for bestyrelsen, hvis specialgrupperne skal spille en større rolle i afviklingen.

Det diskuteres, om det giver mening at holde det over flere dage, hvor der er delte meninger.
For nogle vil det fungere bedre end det nuværende, for andre vil det ikke.

Organisering: Medarbejderne, der sidder med organisering i DJ, efterspørger input fra HB
til, hvordan man hverver flere medlemmer på uddannelserne, hvor man over flere år har haft
nedgang i antallet af tilmeldinger. Bestyrelsen diskuterer emnet og det understreges, at de
stærke fællesskaber på uddannelserne og den lokale forankring er alfa og omega. Nikolaj vil
give budskabet videre til DJ.

- Generalforsamling

Det besluttes, at vi holder generalforsamling lørdag den 12. marts. Det skal undersøges, om
vi for at trække folk til generalforsamlingen forud for den kan invitere til en live-optagelse af
Journalistens podcast ’Budskab’ med nogle store navne fra branchen som gæster.

Mie Bertelsen tager kontakt til Cecillie (specialgruppens faste freelancer), der skal kontakte
fagbladet og høre dem om mulighederne samt kigge på et sted at afholde arrangement,
generalforsamling og fest.

Bestyrelsen er enige om, at vi gerne efter selve generalforsamlingen vil invitere
medlemmerne til fest.

- Input til DJ eller journalisten?

Mona: KOM22 temaer. Hvad er emnerne, som de tager? Så kan man melde ind til
journalisten med resten.

- Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er et fysisk møde i København den 9. november. Vi har aftalt, at vi
tager ud at spise efter mødet, og at de, der kommer udenbys fra, skal tilbydes overnatning
på foreningens regning.


