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Bestyrelsens beretning 2020/2021  
 

2020 har på mange måder åbenlyst været et særligt år, og det har også sat sit præg på DJ 
Kommunikation i den snart afsluttede bestyrelsesperiode. Derfor vil årets beretning også bære 
præg af coronaens mange afledte forandringer. 
 

Foruden corona blev året for DJ Kommunikation præget af udskiftning på markante poster: Tina 
Mellergaard tog orlov fra formandsposten i efteråret på grund af sygdom i den nærmeste familie, 
hvorfor Peter Pishai Storgaard har været fungerende formand siden da, mens 
bestyrelsessuppleant Allan Boye Thulstrup pr. 1. august overtog næstformandsposten i Dansk 
Journalistforbund. 
 

Alle disse omstændigheder har betydet, at vores arbejde har været markant anderledes, end vi 
forestillede os på generalforsamlingen i starten af 2020. 
 

Digital udvikling og arrangementer 

En af ambitionerne for bestyrelsesåret var at arrangere flere relevante medlemsarrangementer for 
medlemmer i hele landet og således bygge ovenpå den seneste bestyrelsesperiode, som i høj grad 
var kendetegnet ved en række vellykkede koncepter for arrangementer i primært København. 
 

Som beskrevet i beretningen for bestyrelsesåret 2019-2020, har bestyrelsen hyret en ekstern 
freelance arrangementskoordinator for at løfte denne opgave, da det tidligt stod klart, at der ikke 
var de nødvendige ressourcer i bestyrelsen til at løfte opgaven på egen hånd. Den prioritering har 
været bidragende til, at DJ Kommunikation – trods en række nødvendige corona-aflysninger – har 
gennemført 20 medlemsarrangementer i bestyrelsesåret med høj deltagelse. 
 

Ambitionen om at dække et større geografisk område er til dels gjort nemmere af corona, da alle 
årets arrangementer på nær ét er blevet gennemført som webinarer – med stor succes. Det har 
bevirket, at arrangementerne har været tilgængelige for alle medlemmer uanset deres geografiske 
placering, og vi har derfor kunne nå medlemmer langt væk - blandt andet helt i Grønland. 
 

I årets løb har DJ Kommunikation blandt andet gennemført webinarer med emner som digital 
strategi (242 deltagere), sociale medier og kanalvalg (187 deltagere) og explainer-videoer (160 
deltagere) som nogle af de mest populære. 
 

I alt havde vi ved årsskiftet gennemført ét fysisk oplæg og 19 webinarer med gennemsnitligt 94 
deltagere pr. webinar. Dog må vi erkende, at der har været en faldende interesse i efteråret med 
30 deltagere pr. webinar mod 135 deltagere pr. webinar i forårsmånederne. En del af forklaringen 
skal formentlig findes i corona-fatigue og en mindre grad af hjemmearbejde og dermed mindre 
fleksibilitet til at deltage i webinarer i løbet af arbejdsdagen. 
 

Hvis webinarerne fortsat skal være en del af DJ Kommunikations arrangementsportefølje, når 
corona-tiltagene forhåbentlig snart bliver ophævet, vil det derfor være fordelagtigt at lægge dem 
udenfor almindelig arbejdstid – enten som morgenmøder eller gå-hjem-møder. 
 

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Bestyrelsens%20beretning%202019_20.pdf
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Alle årets arrangementer: 

26. februar  København: DR-oplæg om medieudvikling 73 deltagere 

31. marts  Webinar: Boost din forretning  56 deltagere 

2. april  Webinar: Vrede brugere på SoMe  70 deltagere 

8. april  Webinar: Digital strategi   242 deltagere 

15. april  Webinar: Får styr på mobilvideo  62 deltagere 

29. april  Webinar: Explainer-video   160 deltagere 

30. april  Webinar: Strategisk videoproduktion  140 deltagere 

6. maj  Webinar: Auto.af kom. og markedsføring 153 deltagere 

13. maj  Webinar: Sociale medier og kanalvalg  187 deltagere 

19. maj  Webinar: Kortlæg kunderejsen  143 deltagere 

17. juni  Webinar: K-branchen og corona  25 deltagere 

23. juni  Webinar: Adobe After Effects  63 deltagere 

19. oktober   Webinar med Mads Fuglede  25 deltagere 

22. oktober  Webinar: Astrid Haug   55 deltagere 

26. oktober  Webinar med Mille Bruun Sjøgreen  19 deltagere 

28. oktober  Webinar: Derek Beach    18 deltagere 

3. november  Webinar: Præsidentvalg med David Trads Ca. 25 deltagere 

18. november Webinar: Når troldene angriber  Ca. 25 deltagere 

25. november Webinar: Public Diplomacy  15 deltagere 

16. december Webinar: Kbh Kommunes corona-kommunikation 57 deltagere  

 

Vi har som altid også støttet aktiviteter som de studerendes Kravlingprisen, DJ’s Safetyfund og den 
visuelle konference Tal til Øjet. Dog er flere aktiviteter blevet aflyst, så vi har generelt støttet færre 
aktiviteter end normalt. Derudover giver vi støtte til eksempelvis introforløb på relevante 
uddannelser mod, at vi kan deltage og møde de nye studerende og fortælle dem om DJ 
Kommunikations arbejde. 
 

For bestyrelsen har året ligeledes foregået i det digitales tegn. Alle bestyrelsesmøder er blevet 
afholdt digitalt af corona-hensyn, hvilket også kan aflæses i regnskabet, hvor rejse- og 
mødeudgifter har været minimale. Det har hele tiden været bestyrelsens ambition at afholde cirka 
halvdelen af bestyrelsesmøderne digitalt, men vi håber på at kunne vende tilbage til fysiske møder 
i 2021, da det alt andet lige egner sig bedre til eksempelvis politikudvikling. 
 

Det politiske arbejde i DJ 
Ligesom det var tilfældet i den forrige bestyrelsesperiode, har bestyrelsen søgt indflydelse i 
relevante udvalg – både ved selv at være repræsenteret og ved at sikre invitationer til eksterne 
kommunikatører, hvor det har været relevant. Vi mener fortsat, at det er afgørende for at 
varetage vores medlemmers interesser bedst muligt, at bestyrelsen er sikret en kontinuerlig 
mulighed for at byde ind i relevante udvalg på baggrund af politiske diskussioner og afgørende 
viden om medlemmernes aktuelle situation.  
 

Særligt har arbejdet med organisering og fastholdelse fyldt for DJ Kommunikations repræsentant i 
Hovedbestyrelsen i den forgangne periode, hvor betydningen af et meningsfuldt fagligt fællesskab 
i regi af DJ for kommunikatører samt helt nyt syn på at organisere med udgangspunkt i 

https://journalistforbundet.dk/kravling
https://journalistforbundet.dk/tal-til-oejet
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medlemmerne - i stedet for at rekruttere med udgangspunkt i DJ - har været afgørende. 
Freelancetakster for kommunikatører har desuden haft en høj prioritet for DJ Kommunikation. 
Slutteligt fyldte seksuel chikane og krænkelser i sidste halvdel af 2020, hvor DJ Kommunikation 
bidrog til den tiltrængte debat både offentligt samt internt i DJs udvalg og var således med til at 
arbejde for, at undersøgelser, løsningsmodeller og nødvendige samtaler blev bredt ud til alle dele 
af arbejdsmarkedet således også i fagbevægelsen selv. 
 

I arbejdet i Uddannelses- og Kompetenceudvalget har DJ Kommunikation haft særlig fokus på, at 
rådgivningsindsatser i DJ tilrettelægges, så de er relevante og attraktive for den brede palette af 
fagligheder, som DJ rummer. Desuden har det været en prioritet at samarbejde bredt med de 
andre specialgrupper om fælles udfordringer og blandt andet arbejde for freelanceres adgang til 
efteruddannelse. Desuden er der en høj repræsentation af kommunikationspraktikanter udenfor 
praktikantaftalen. Vi har derfor særligt samarbejdet med Danske Mediestuderende om at 
prioritere en bredere undersøgelse af praktikantforholdene for at skabe et datagrundlag, så DJ kan 
sætte fokus på de udfordringer, der opleves af de studerende uden for praktikantaftalen. 
 

Blandt de faste udvalgsposter har DJ Kommunikation været repræsenteret således: 
• Formand Tina Mellergaard har indtil sin orlov været fast observatør i hovedbestyrelsen, 

siddet med i organiserings- og arbejdsmarkedsudvalget samt advisory boardet for DMJXs 
kommunikationsuddannelser. 

• Bestyrelsesmedlem Thilde Høybye er medlem af DJs hovedbestyrelse, forretningsudvalget, 
Etik- og Mediepolitisk udvalg og Organiserings- og Fastholdelsesudvalget 

• Bestyrelsesmedlem Line Lund Hebbelstrup er medlem af Uddannelses- og 
Kompetenceudvalget 

 

Samtidig er DJ Kommunikation repræsenteret i juryerne til konferencen KOM21 ved formanden og 
O-prisen ved bestyrelsesmedlem Nicholas Rindahl, mens vi som tidligere nævnt har en 
kommunikatør i Dansk Journalistforbunds formandskab med Allan Boye Thulstrup, som tiltrådte 
posten pr. 1. august 2020. 
 

Formandsskifte 

Her mod slutningen vil vi knytte et par ord til det uventede formandsskifte i bestyrelsen i efteråret, 
hvor Tina Mellergaard desværre var nødt til at tage orlov på grund af sygdom i familien. Vi vil fra 
bestyrelsens side gerne udtrykke vores allerdybeste medfølelse til Tina og sige tak for det 
engagement og den enorme arbejdsindsats, hun har lagt i bestyrelsen for DJ Kommunikation 
gennem sine to år som formand. 
 

Medlemsfremgang og -tilbagegang 

På Delegeretmøde i 2019 blev det besluttet, at alle medlemmer skulle være medlem af en 
specialgruppe eller en medarbejderforening. Den beslutning er blevet udrullet i løbet af efteråret 
2020, hvilket har medført en stigning i O-medlemmer (medlemmer, som har DJ Kommunikation 
som deres primære specialgruppe); hovedsageligt fordi tidligere I-medlemmer (medlemmer, som 
har en anden primær specialgruppe, fx en medarbejderforening, men samtidig er medlemmer af 
DJ Kommunikation) er blevet konverteret til O-medlemmer. I-medlemmer har tidligere kunnet stå 
uden specialgruppe, hvis de fx under studietiden har været I-medlemmer, men ikke har tilvalgt en 
specialgruppe efter afsluttet uddannelse, eller hvis man er stoppet på en arbejdsplads på en 

https://journalistforbundet.dk/kom-konferencen
https://journalistforbundet.dk/organisationsgruppen/nyhed/nu-kan-du-indstille-kandidater-til-o-prisen
https://journalistforbundet.dk/o-og-i-medlem
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medarbejderforening og efterfølgende ikke er blevet tilmeldt en ny specialgruppe. Samtidig har en 
række medlemmer uden hverken O- eller I-medlemskab meldt sig ind i DJ Kommunikation i 
perioden. 
 

Alt er dog ikke rosenrødt, da DJ i 2020 har oplevet et generelt fald i medlemstallet for andet år i 
træk, hvilket også slår igennem i statistikken for DJ Kommunikation, hvor cirka 250 nye 
medlemmer har meldt sig ind, mens 350 medlemmer har meldt sig ud. Altså et netto medlemsfald 
på 100 medlemmer. 
 

På trods af det kan vi konstatere en samlet medlemsfremgang i løbet af 2020, som altså 
hovedsageligt kan tilskrives omstruktureringen internt i DJ. 
Medlemstallet er pr. 15 januar: 3.773 medlemmer. 
 

Bestyrelsen har i 2020/2021 bestået af: 
 

Tina Mellergaard Jensen, formand (orlov pr. 1. oktober 2020) 
Peter Pishai Storgaard, næstformand (fungerende formand pr. 1. oktober 2020) 
Nikolaj Søndergaard, kasserer 
Thilde Høybye, bestyrelsesmedlem 

Line Lund Hebbelstrup, bestyrelsesmedlem 

Grazielle Aalholm, bestyrelsesmedlem 

Mie Bertelsen, bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter: 
Allan Boye Thulstrup (frafaldet pr. 1. august 2020) 
Nicholas Rindahl (bestyrelsesmedlem pr. 1. oktober 2020) 
Helga Grønvold 

Bo Zuschlag 

Paul Brasso 

 


