
Mødereferat   05/04/2016   
Tilstede:   Rasmus,   Jette,   Pernille,   Jimmi   og   Jørn.   
Afbud:   Lene,   Anne,   Morten,   Niels   og   Martin.   
  

1.   Valg   af   dirigent Bilag Bemærkninger   

  
  

2.   Referat Bilag Bemærkninger   

  
  

3.   Meddelelser Bilag Bemærkninger   

  
  

4.   Observatør   til   fagligt   forum. Bilag Bemærkninger   

  
  

5.   Godkendelse   af   regnskabet. Bilag Bemærkninger   

  
  

Valg   af   dirigent     Pernille   

Referat   fra   seneste   møde   
(09.02.2016)   

https://drive.google.com 
/open?id=0B-DM2k0Rd 
Pw_UFZwMHRFa3Q5c 
00   

Godkendt   

Ændring   i   dagsorden     Nyt   punkt   til   dagsorden:   Diskussion   om   
forretningsudvalget.   

Plagiatgruppen     Rasmus   er   Dansk   Journalistforbunds   repræsentant   
i   plagiatgruppen,   han   regner   med   at   der   kommer   en   
udvikling   inden   sommeren.   

Åbenhedstinget     Rasmus   har   været   i   kontakt   med   Niels   Mulvad,   der   
har   sendt   en   ansøgning   til   Dansk   Journalistforbund,   
om   at   lave   en   vejledning   til   diverse   databaser   som   
journalister   kan   benytte.   

Han   har   fået   afslag   af   Dansk   Journalistforbund   på   
denne.     

Rasmus   sender   information   ud   på   mail.     

Skal   Jimmi   sendes   som   
observatør   til   Fagligt   
Forum   for   Journalisterne.   
Prisen   er   1700   Kr.    

  Forslaget   godkendes,   og   Jimmi   sendes   til   Fagligt   
Forum   som   observatør.   

    Regnskabets   godkendes.   



6.   Projekt   nyt   blod Bilag Bemærkninger   

  
  
  
  

7.   Formandens   beretning Bilag Bemærkninger   

  
8.   Eksklusionsparagraf Bilag Bemærkninger   

  
9.   Ny   formålsparagraf Bilag Bemærkninger   

  
10.    Forretningsudvalg Bilag Bemærkninger   

  
11.   Plakatkampagne. Bilag Bemærkninger   

  
12.   Generalforsamling Bilag Bemærkninger   

Hvordan   går   det   med   at   
finde   nye   medlemmer?   

  Der   arbejdes   fortsat   videre   med   at   finde   nye   
medlemmer.   

    Rasmus   skal   nævne   noget   om   åbenhedstinget   og   
DJMX   nye   vision.   

Jette   udarbejder   en   skriftlig   beretning,   der   skal   i   
nyhedsbrevet.   

Hun   sender   det   til   resten   af   bestyrelsen.   

Rasmus   bruge   Jettes   beretning   som   grundlag   for   
sin   beretning.   

Pernille   laver   nogle   linjer   til   Jette   omkring   
spørgeskemaet.     

Gruppen   har   konkluderet   
at   de   ikke   vil   anbefale,   at   
der   laves   en   
eksklusionsparagraf   på   
nuværende   tidspunkt.   

Der   er   udarbejdet   en   
liste   over   fordele   og   
ulemper   i   forhold   til   en   
eksklusionsparagraf.     

I   stedet   foreslås   det,   at   følgende   skrives   ind   i   
vedtægterne:   at   medlemmerne   har   pligt   til,   at   
melde   sig   ud,   såfremt   de   ikke   mere   lave   fri   og   
uafhængig   journalistik.   Paragraf   2   stk.   3   

  

Jette   har   formuleret   en   ny   
formålsparagraf   

  Jette   sørger   for   at   udarbejde   en   mere   spiselig   
formulering.     

Deres   stilles   forslag   om,   at   
et   forretningsudvalg   består   
af   3   personer,   der   står   for   
den   daglige   drift.   

  Forslaget   godkendes.   

Der   er   udarbejdet   nogle   
plakater,   skal   de   trykkes?   

  Det   besluttes   at   afsætte   penge   til   at   trykke   nogle   
plakater.   I   omegnen   af   2.500   kr.     

  



  
13.   Revisorer Bilag Bemærkninger   

  
14.   Generalforsamling   endelig   dagsorden.       Bilag Bemærkninger   

  
15.   Eventuelt Bilag Bemærkninger   

  
  

Niels   Peter   kontakter   Hans   
Jørgen   Dybbro.     

Der   indkøbes   en   gave   til   
de   afgående   medlemmer   
af   bestyrelsen.   

  Jette   står   for   indkøbet.   

    Anders   Stoffer   og   Villy   Dall   om   de   vil   genopstille   
som   revisorer,   Rasmus   sørger   for   dette.     

    Per   Roholt   er   dirigent.   

Hans   Jørgen   er   referent.   

Forslag   fra   bestyrelsesmedlemmerne:     

1. Nyt   navn.   
2. Formålet.   
3. Medlemsskabet.   
4. Forretningsudvalg.   
5. Tidspunkt   for   generalforsamlingen.   

  

Præsentation   af   strategien.     

Godkendelse   af   budget   og   kontingent.   

Valg   af   formand,   Rasmus   MP   genopstiller.   

Valg   af   næstformand.     

Valg   af   bestyrelse.     

Valg   af   suppleant.   

Valg   af   revisor   og   revisorsuppleant.   

Jette   tager   kontakt   til   
medlemsafdelingen   for   at   
få   en   afklaring   medhensyn   
til   de   problemer   der   er   med   
indmeldelse   af   medlemmer.   

    


