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Fondens navn og hjemsted 

§1 Fondens navn er Journalistgruppens Sabbatfond. 

§2 Fondens hjemsted er DR Byen, Emil Holms Kanal, 0999 København C. 

Fondens formål 

§3 Fondens formål er at uddele støtte til studierejser eller anden personlig udvikling for medlemmer af 

Journalistgruppen i DR i forbindelse med afholdelse af sabbat. Uddelingen sker efter ansøgning fra det 

enkelte medlem. 

Herudover kan der hvert år ydes støtte til medlemmernes deltagelse i et fagligt arrangement i Dansk 

Journalistforbund. 

Berettigede ansøgere 

§4 Medlemmer af Journalistgruppen i DR, der optjener ret til overenskomstmæssig sabbat, kan søge støtte 

i forbindelse med afholdelse af sabbat.  

Ansøgeren skal have været medlem af Journalistgruppen i DR i optjeningsperioden for sabbat. Hvis ikke 

man har været medlem af Journalistgruppen i hele optjeningsperioden, så beregnes sabbatydelsen 

forholdsmæssigt. 

Ansøgningen skal være modtaget i Journalistgruppen senest seks måneder efter at sabbatten er afholdt.  

Hvis et medlem fratræder før en fuld sabbat er optjent, kan der søges støtte fra Sabbatfonden. Støtten 

udbetales forholdsmæssigt. 

Medlemmer, som optjener sabbat på andre overenskomster, og som kan søge midler til sabbat fra andre 

puljer, kan kun opnå støtte fra én pulje.  

Tidsbegrænset ansatte på DJ-overenskomst, der er medlemmer af Journalistgruppen, og som samlet har 

været ansat mindst ét år, optjener ret til udbetaling fra Sabbatfonden forholdsmæssigt ud fra en beregning 

af den samlede ansættelsesperiode. 

Praktikanter, som ikke optjener sabbat, kan søge støtte til studierejseformål. Praktikanterne skal være 

ansat på DJ-praktikant overenskomst el.lign. praktikant-OK, være medlemmer af DJ og Journalistgruppen i 

DR. 

Deltagelse i et fagligt arrangement i Dansk Journalistforbund kan alle medlemmer af Journalistgruppen 

søge støtte til. Der kan søges støtte til både rejseudgifter og dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

 

 



Uddeling af støtte 

§5 Størrelsen af støtten besluttes af bestyrelsen med udgangspunkt i fondens egenkapital. 

Udbetalingen vil være den sats, der er gældende på afholdelsestidspunktet. 

Støtten uddeles af bestyrelsen efter forud indgiven ansøgning, administreres af Journalistgruppens kontor 

og udbetales fra DJ’s fondskontor. 

Ansøgningen skal indeholde formålet med studierejsen/personlig udvikling. 

Fondens bestyrelse 

§6 Fondens ledes af en bestyrelse, der består af den til enhver tid siddende bestyrelse for 

Journalistgruppen i DR. 

Fondens egenkapital og regnskab 

§7 Fondens egenkapital skal udgøres af midler udbetalt af COPY-DAN gennem Dansk Journalistforbund. 

Fonden kan også modtage bidrag, der stammer fra anden udnyttelse af medlemmernes ophavsret eller fra 

gaver. 

Udbetalingerne begynder, når egenkapitalen inkl. renter muliggør uddelinger, der svarer til mindst kr. 

1.000,- pr. mulig ansøger. 

§8 Fondens regnskabsår svarer til kalenderåret. 

Fondens årsregnskab udarbejdes af DJ’s fondskontor i overensstemmelse med god regnskabsskik. Fondens 

årsregnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsens udpegede revisorer, hvoraf mindst én skal 

være statsautoriseret revisor. 

Fondens ophør 

§9 Såfremt fondsbestyrelsen måtte finde det nødvendigt at fonden ophører, specielt fordi det ikke mere 

findes hensigtsmæssigt på denne måde at anvende midler fra COPY-DAN, eller at midlerne bliver af en 

sådan størrelsesorden, at fondsformålet ikke kan opretholdes, da tilfalder formuen Journalistgruppen i DR, 

der skal anvende aktiverne i henhold til forbundslovens §17, stk. 9. 


