
Referat   af   bestyrelsesmøde   i   ”Journalisterne”   i   DJ   mandag   den   7.   aug.   2017   
    

Tilstede:   Rasmus   MP,   Niels   Peter,   Nille,   Anne,   Elisabeth,   Regitze   og   Jette   (ref.)   
Afbud:   Kristoffer   
    

Dirigent   Jette   
    

1.        Regler   for   referat.   
Rasmus   kunne   meddele,   at   Christina   fremover   bliver   referent.   Det   vil   effektivisere   hendes   
arbejde   som   kommunikatør,   at   hun   deltager   i   vores   møder   og   kan   afslutte   hvert   møde   med   
at   interviewe   om   de   emner,   vi   vil   have   på   hjemmesiden.   
    

2.        Meddelelser   fra   formanden:   
a.        Rasmus   vil   snakke   med   Yngve   straks   efter   mødet   
b.        Udskudt   
c.         Hele   bestyrelsen   kan   nu   få   adgang   til   drevet,   Rasmus   sender   anvisning.   
    

3.        Løbende   sager:   
a.        Behandlet   under   meddelelser.   
    

b.        Journalistikkens   dag.   (JD)   
  Dato   for   arrangementer   og   generalforsamlingen   bliver   den   6.   januar   2018   
Alle   medlemmer   af   DJ   er   inviterede.   Arrangementet   er   gratis,   men   der   vil   blive   
opkrævet   100   kr.,   hvis   tilmeldte   bliver   væk.   
    

Programmet   bliver:   
11.00-12.00   med   en   gedigen   ”tømmermandsbruch”   ovenpå   af   fredagens   
Cavling-pris   

  festligheder.   
12.00-12.20:   norsk   redaktør   for   den   fælles   Fakta-redaktion   fortæller   om   arbejdet   
12.20-12.50:   debat   
13.00-13.20:   Hvad   gør   vi   ved   det   journalistiske   proletariat,   næstformand   Tine   
Johansen   og   freelance   journalist   Anne   Lea   Landsted.   
13.20-14.00:   debat   
14.00-14.30:   pause   med   kaffe   og   noget   at   spise.   Og   chips   og   cola!   
14.30-15.00:   de   tre   redaktører   for   Weekendavisen,   Information   og   Kristeligt   
Dagblad   

  om   deres   succes   med   trykte   medier.   
15.00-15.30:   debat.   
    

15.45-18.00:   generalforsamling   for   medlemmer,   indmelding   på   stedet   er   mulig.   
Det   overvejes   at   generalforsamlingen   slutter   med   overrækkelsen   af  
”Journalisten”s   mørklægningspris.   Arbejdsgruppen   undersøger   og   indstiller   til   
bestyrelsen.   
Sidste   punkt   på   generalforsamlingen   bliver   noget   at   spise   og   drikke.   



Forslaget   om   at   lade   Huxi   underholde   er   opgivet   –   for   dyrt.   Gode   alternative   og   
gratis   ideer   er   velkomne.   
    

Rasmus   MP   er   vært   på   JD.   Jette   evt.   Nille   er   ordstyrere.   
Som   mødested   prioriteres   RealDania,   Metropol,   Berlingeren.   Prisen   menes   at   
ligge   mellem   0   og   max   15.000   kr.   Anne   finder   det   optimale   tilbud.   
Anne   skriver   motiveret   ansøgning   til   DJs   forretningsudvalg   om   et   tilskud   på   
20.000   kr.   Nille   leverer   den   8.   August   tekst   til   Anne   om   punkt   2.i   programmet,   
Jette   om   de   to   andre.   
Regitze   og   Anne   går   videre   med   det   praktiske   -   så   som   navneskilte,   mad   m.m   
Forbundet   tager   sig   af   tilmeldinger.   
    

Bestyrelsen   overvejer   at   samarbejde   med   ”Journalisten”   og   tilbyde   at   bladets   
mørklægningspris   uddeles   ved   generalforsamlingens   afslutning.   Regitze   
undersøger.   
    
    
    

d.        Arrangement   i   kredsene.   
Der   er   ja   fra   kreds   Fyn   til   et   møde   i   oktober.   Jette   finder   dato   med   Haagerup.   
Allan   fra   Nordjylland   har   svaret   positivt,   men   afventer   grønt   lys   fra   sin   bestyrelse.   
Jette   skriver   reminder   til   de   øvrige   kredse   

    
e.        Praktikkursus.   
Nille   undersøger   interessen   på   uddannelsesstederne   og   vender   tilbage   med   
resultatet   både   hvad   angår   antal   og   kursussteder.   
    

f.          Det   nye   forslag   til   tekst   til   hjemmesiden   blev   vedtaget.   
Jette   læser   korrektur   og   Rasmus   sætter   den   på   siden   

    
    

4.        Kasserer.   
Anne   skal   af   Yngve   sættes   ind   i   budget   og   regnskab.   
Muligheden   for   at   bestyrelsen   får   et   Dankort   til   løbende   småudgifter   blev   drøftet.   Ingen   
vedtagelse.   
    

5.        Eventuelt.   
Fremover   vil   vi   vurdere   nødvendigheden   af   at   holde   planlagte   bestyrelsesmøder.   Dagsorden   
skal   udsendes   14   dage   før,   og   vurdering   af   behovet   skal   foreligge   tre   dage   efter,   på   det   
grundlag   tager   Rasmus   stilling   til   evt.   aflysning.   
    

6.        Kommunikation   fra   mødet.   
Rasmus   skal   int.   af   Christina   om   sin   vrede   over   hjemmesidens   skæbne   og   at   det   nu   er   en   
politisk   sag.   
    

Næste   møde   den   20.august   kl.   18   på   Gl.   Strand.   


