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DJ Kommunikation 2019 

Bestyrelsens skriftlige beretning 

 

1. 2018 har været et spændende og arbejdsomt år for DJ Kommunikation, DJK, hvor bestyrelsen har haft fokus på at 

udarbejde indkast og indspil til den løbende debat om kommunikationsfaget og kommunikationsbranchen. 

 

2. Senest har DJ Kommunikation markeret sig i debatten om forholdet mellem journalister og kommunikatører i 

samme forbund, samt Falck/Bios-sagen, der har skærpet opmærksomheden på kommunikations-etikken.  

 

3. I forholdet til journalisterne har vi rakt hånden ud til Journalisterne i DJ og ønsker den nye specialgruppe held og 

lykke. I forhold til kommunikationsetikken har bestyrelsen genfremsat ønsket om et kommunikations etisk råd, der 

kan sætte fokus på metoder og etik i branchen. 

 

4. Fra årets start besluttede vi at holde fokus på de basale opgaver, og vi vedtog en "no bullshit - back to basics"-plan, 

hvor vi var enige om følgende hovedopgaver: 

 

Medlemmernes interessevaretagelse i forhold til forbundet – intern branding 

• Deltagelse i HB, udvalgsmøder, TR-stævner, KFU, formandsmøder, Delegeretmøde og Fagligt Forum mm 

• Oplæg og indstillinger til forbundet 

• Skabe respekt om kommunikationsfaget 

• Politikudvikling generelt 

 

Medlemmernes interessevaretagelse i forhold til omverdenen – ekstern branding 

• Understøtte DJ, Dansk Journalistforbunds ledelse med at promovere kommunikationsrelevante synspunkter i me-

dierne 

• Skabe respekt om kommunikationsfaget 

• Varetage medlemmernes interesser over for 3.part som KS, K1, Mediernes Efteruddannelse og andre eksterne 

samarbejdspartnere, råd og organer 

 

Medlemsudvikling - relationer 

• Styrke medlemmernes kompetencer 

• Nyhedsbrev 

• Vedligehold og udvikling af kanaler 

• Netværk 
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Medlemsudviklingen 

5. I 2018 voksede vi fra ca. 2.550 til godt 2.800 med-

lemmer, på trods af at næsten 11 procent af vores 

medlemmer meldte sig ud. Selv om vi stadig bliver 

flere kommunikationsmedlemmer, er det bekym-

rende, at antallet af kommunikatører, der forlader DJ 

er stigende.   

 

6. Har DJK et særligt problem med fastholdelse i for-

hold til DJ som helhed? Hvis det er tilfældet, bør det 

kunne aflæses i begrundelserne for udmeldelse. Men 

grafen her viser ingen signifikante forskelle bortset fra, 

at kommunikatørerne tilsyneladende pensioneres, æl-

des og lever længere end medlemmer af DJ’s som hel-

hed. 

 

7. I DJ Kommunikation har vi sammen med forbundet bidraget med at analysere årsagerne, og i 2019 vil vi med stor 

interesse deltage i en række initiativer, som skal stoppe tendensen. Et vigtigt element bliver en organiserings- og fast-

holdelseskampagne, og DJ har også netop afsat en kvart million til at udvikle en egentlig strategi for DJs indsats på 

kommunikationsområdet efter indstilling fra KFU, KommunikationsFagligt Udvalg, hvor DJK er repræsenteret.  

 

8. Målet er, at vi skal vide mere om, hvad vi gør godt, hvad vi gør skidt, og hvordan vi kan blive en endnu bedre fagfor-

ening for kommunikatører i fremtiden.  

 

Fagenes Fremtid  

9. I 2017 besluttede deltagerne på generalforsamlingen i DJ Kommunikation, at Dansk Journalistforbund skulle:  

 

 -  nedsætte et særligt udvalg, der frem til næste delegeretmøde skal analysere fagenes fremtid set i lyset af udfordrin-

ger som globalisering, ny teknologi generelt og automatisering. Udvalget skal inddrage medlemmerne evt. i form af en 

konference, medlemsinddragende aktiviteter og en skriftlig afrapportering med forslag til strategi på området til frem-

læggelse på delegeretmødet 2019". 

 

10. Bolden blev grebet af Hovedbestyrelsen i DJ, og nu foreligger resultatet, rapporten om "Fagenes Fremtid", om kort 

tid i en endelig udgave.  Rapporten er blevet et godt værktøj, der både rummer en general analyse af fremtiden for 

journalister, kommunikatører og kolleger, der arbejder med visuelle medier, samt specifikke rapporter om de tre for-

skellige grupper med forslag til konkrete indsatser. 

 

11. Den overordnede konklusion er, at vi lever i den bedste og den værste tid – at alt er i opbrud, smelter sammen, og 

det hele sker i et rasende tempo.  

 

12. DJ Kommunikations bestyrelse har i årets løb spillet ind med notater, viden og holdninger til udvalgets arbejde, og 

vi har peget på en række tendenser, som er fint afspejlet i rapporten. Derfor ser vi det da også som en hovedopgave 

for den kommende bestyrelse at følge op på anbefalingerne i rapporten, der blandt andet peger på behovet for at 

skabe en klar identitet om kommunikationsbranchens aktører og en transformation af forbundet, så det formår at 
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støtte kommunikationsfagets udøvere på fremtidens arbejdsmarked med de særlige krav, som det stiller til fagets 

udøvere.  

 

Fremtidens Forbund  

13. Dansk Journalistforbund står også bag en anden rapport, Fremtidens Forbund, der handler om, hvordan Dansk 

Journalistforbund skal organisere sig for at kunne bakke op om medlemmerne i denne forandringens malstrøm. 

 

14. Forslagene handler dog blandt andet om at reducere størrelsen på delegeretmødet, afskaffe kredsenes mulighe-

der for at vælge delegerede og udskrive kontingent, ændre Fagligt Forum til et årligt mødeforum for DJs mange besty-

relser, samt et navneskift til Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation.  

  

15. Vores eget bud på fremtidens forbund har været, at DJ i fremtiden i langt højere grad skal være medlemmernes 

forbund, med en række geografiske kredse som omdrejningspunktet for medlemsdemokratiet, lige som DJ skal være 

Danmarks mest digitale forbund. Ingen af disse visioner er løftet med de foreløbige anbefalinger fra arbejdsgruppen 

bag rapporten.  

 

16. Vi bør sætte barren højere i Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation og sammen få skabt en vision, 

der dækker hele forbundet og alle medlemmer, hvis vi vil være fremtidens forbund. 

 

Aktiviteter 

17. I 2018 har DJ Kommunikation udbudt i alt 12 arrangementer. Tre af disse arrangementer er blevet aflyst pga. for få 

tilmeldinger. Otte arrangementer er gennemført med cirka 135 deltagere. Dertil kommer et arrangement, som blev 

støttet af DJ Kommunikation og afholdt af et lokalt netværk. Det lokale netværk indbød medlemmerne af DJ Kommu-

nikation, da det var et krav for at få støtte. På udvalgte arrangementer har DJ Kommunikation valgt at samarbejde 

med andre specialgrupper, kredse og kommunikationsnetværket K1.  

 

18. Desværre har vi været ramt af både manglende tilslutning og tilmeldte, der blev væk til flere af vores arrangemen-

ter uden afbud. Vi har derfor valgt at indføre et no-show fee for deltagere i de fleste af vores arrangementer. 

 

19. For at styrke kendskabet og sammenhængen mellem de studielivet og voksenlivet har DJK i lighed med tidligere år 

støttet de studerendes medielejr og Kravlingprisen.  

 

Desuden har vi styrket fælles projekter i forbundet som DJs Safetyfund, konferencen, Tal til Øjet, det dansk-tyske net-

værk, KOM18 og Fagfestivalen. 

 

20. I 2018 havde vi i øvrigt en ambition om at søsætte et dansk-belgisk netværk i stil med det dansk-tyske netværk, 

som vi fik etableret i 2017. Vi er endnu ikke i mål med den opgave – men vi arbejder på det! 

 

21. På sidste GF satte vi os for at gøre en ekstra indsats for at pleje vores medlemmer via de sociale medier og nyheds-

breve. På DJKomsammen har vi haft tilknyttet en freelance journalist til at producere relevant indhold, og i 2019 skal 

vi arbejde endnu mere med at sikre, at vores medlemmer oplever værdi af medlemsskabet. 

 

22. Vi havde gerne set flere medlemsdrevne aktiviteter i 2018 og havde afsat et beløb til formålet. Selv om vi har gjort 

opmærksom på aktivitetspuljen, har der kun været få henvendelser med ansøgning om støtte. 

Der bør derfor være større fokus på denne opgave i 2019. 
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Hvad binder os sammen? 

23. Fagligt Forum 2018 stillede i 2018 spørgsmålet: Hvad er det for værdier, som medlemmerne af Dansk Journalist-

forbund deler på tværs af faggrupper og kompetencer? Hvad binder os sammen i samme forbund? Efterfølgende afle-

verede DJ Kommunikation et oplæg til arbejdsgruppen Fremtidens Forbund, hvor vi understregede, at der er meget, 

der binder os sammen som medlemmer – langt mere, end der skiller, uanset om man er tekstforfatter, kommunikati-

onskonsulent, taleskriver, grafiker, fotograf, blogger, medie-journalist, videofotograf, bladtegner eller tekster. 

 

24. For i DJ Kommunikation mener vi blandt andet, at DJs medlemmer deler ønsket om: 

• at skabe transparens, forme meninger og skabe dialog i samfundet 

• at bidrage aktivt til den demokratiske dialog 

• at give borgerne viden og information til oplyst medborgerskab. 

• at værne om ytringsfrihed og demokrati 

• at lytte og kommunikere 

• at værdsætte og prissætte god journalistik og kommunikation 

• at værne om og styrke de etiske standarder for journalistik og kommunikation 

• at skabe rum og mulighed for at holde sig på omgangshøjde med den teknologiske udvikling, faglige standarder og 

etiske udfordringer i form af efter- og videreuddannelse 

 

Derfor er Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation et forbund for medlemmer, der skaber mening. DJ Me-

dier & Kommunikation er for alle, der arbejder med indhold uanset form og faglighed. 

  

Bestyrelsen har i 2018 bestået af: 

 

Per Roholt, Formand 

Kir Klysner, næstformand 

Jeppe Locht, kasserer 

Finn Arne Hansen, bestyrelsesmedlem 

Allan Boye Thulstrup, bestyrelsesmedlem 

Peter Lundblad, bestyrelsesmedlem 

Torben Dan Pedersen, bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter: 

Andrea Hoffmann 

Paul Brasso 

 

På bestyrelsens vegne 

 
Per Roholt 

Formand DJ Kommunikation 

 


