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 Forslag til nye vedtægter Gamle vedtægter Kommentar 

1 § 1 Foreningens formål 
Stk. 1. Specialgruppen DJ Kommunikation er en 
underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens 
formål er varetagelse af medlemmernes faglige og 
økonomiske interesser og at virke for en etisk høj 
standard og kvalitet i kommunikationsarbejde. 

§1. Foreningens navn er DJ Kommunikation. §2. Foreningen 
er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. 
 
§3. DJ Kommunikations formål er at varetage 
medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at virke 
for en etisk høj standard og kvalitet i 
kommunikationsarbejde. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 
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§ 2 Medlemskab 
Stk. 1. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med 
fastansættelse inden for kommunikation er 
obligatoriske medlemmer (O-medlemmer) af DJ 
Kommunikation (jævnfør bilag 5, §5 stk. 1). Øvrige 
medlemmer, som er beskæftiget med 
kommunikation kan optages som O-medlemmer 
efter eget ønske. 
 
Stk. 2. Studerende på kommunikationsuddannelser, 
som er godkendt til optagelse i DJ, optages som O- 
medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke 
findes en studenterorganisation under DJ på deres 
uddannelse. 
 
Stk. 3. Andre medlemmer af Dansk 
Journalistforbund kan optages som 
interessemedlemmer (I-medlemmer) i 
overensstemmelse med forbundets regler herom. I-
medlemmer kan ikke vælges som delegerede ved 
DJ’s delegeretmøde og kan heller ikke stemme ved 
valg heraf, men har i øvrigt samme rettigheder som 
O-medlemmer. 

§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med 
fastansættelse inden for PR- eller anden 
kommunikationsvirksomhed er obligatoriske medlemmer af 
DJ Kommunikation. Øvrige medlemmer, som er beskæftiget 
med kommunikation kan optages som O-medlemmer efter 
eget ønske. 
 
Studerende på kommunikationsuddannelser, som er 
godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som O- 
medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en 
studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun O-
medlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede 
til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt 
Forum. 
 
Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages 
som interessemedlemmer (I-medlemmer) i 
overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse 
sker efter ansøgning til bestyrelsen.  I-medlemmer er ikke 
valgbare til DJ’s delegeretmøde/Fagligt Forum og har ikke 
stemmeret ved valg af delegerede. Derudover har 
interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme 
rettigheder og pligter i DJ Kommunikation. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 
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3 § 3 Bestyrelsen 
Stk. 1. Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse 
bestående af formand og yderligere maksimalt 6 
medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på 
den ordinære generalforsamling, der afholdes 
inden den 10. marts. Herudover vælges op til 5 
suppleanter i prioriteret rækkefælge til 
bestyrelsen, som indtræder i et 
bestyrelsesmedlems længerevarende frafald eller 
udtræden.  

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op 
til syv medlemmer. Formanden vælges særskilt på 
generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden 
fungerer som tillidsmand for medlemmerne. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og 
kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens 
finansielle midler. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter med 
hensyn til særegne 
bestemmelser fra DJ 
Kommunikations vedtægter 
for så vidt angår antal af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. Desuden er det 
specificeret, at bestyrelsen 
består af en formand + et 
antal medlemmer. 

4 Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i 
ansvar og varetager i fællesskab foreningens 
forhandlinger og interesser. Bestyrelsen 
konstituerer sig med en næstformand, en kasserer 
og evt. andre poster. Bestyrelsen anmelder inden 
tre dage efter generalforsamlingen til Dansk 
Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens 
ledelse. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

5 Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes 
forfald næstformanden. I løbende forretninger kan 
kassereren tegne foreningen, mens der ved større 
udbetalinger kræves underskrift fra formanden 
eller i formandens fravær næstformanden. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

6 Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens 
medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når 
den behandler personsager og andre sager, der 
kræver diskretion. 
Der bliver skrevet et beslutningsreferat fra hvert 
bestyrelsesmøde, som bliver offentligt tilgængelig.  
 
 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter og 
tilføjelse af offentlige 
beslutningsreferater. 
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7 § 4 Kontingent 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter 
kontingent. Gruppens regnskabsår er kalenderåret. 
 

Ny. Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

8 § 5 Generalforsamling 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
fra 1. februar og så betids at valg af delegerede og 
suppleanter er afviklet, således at 
forbundskontoret kan have navne på delegerede og 
suppleanter senest 15. marts. Der indkaldes per 
mail og på hjemmesiden med mindst tre ugers 
varsel. 
 

§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes 
pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers varsel og med 
en dagsorden, der mindst skal omfatte: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fastsættelse af næste års kontingent 
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

- Formand, der vælges særskilt  
- 4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer. 
- Suppleanter til bestyrelsen.  

7. Valg af revisor  
- Valg af faglig revisor 

8. Eventuelt 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 

9 Stk. 2. Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse og budget 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
5. Kontingentfastsættelse 
6. Valg af formand 
7. Valg af øvrig bestyrelse 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af faglig revisor 
10. Eventuelt 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 

10 Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af 
kontingentet skal senest sendes ud sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

Ny. Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

11 Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene 
udsendes til medlemmerne senest en uge før 
generalforsamlingen. 
 

§7. Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling 
skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Forslagene udsendes til medlemmerne 
senest en uge før generalforsamlingen. 

Sproglig præcisering. 
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12 Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret 
anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne med 
mindst 8 dages skriftligt varsel. I sidste tilfælde 
sker indkaldelsen inden 14 dage efter begæringen 
og med mindst 3 dags varsel. 

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
bestyrelsen eller på begæring af mindst 1/6 af 
medlemmerne. I sidste tilfælde sker indkaldelsen inden 14 
dage efter begæringen og med mindst 3 dages varsel 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 
Desuden er tidsfrist for 
indkaldelse til 
ekstraordinær 
generalforsamling indført. 

13 Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i 
generalforsamlingen, kan opstille til valg ved 
skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved 
mødets begyndelse. 

Ny. Eksplicitering af brugen af 
fuldmagt ved opstilling in 
absentia samt regler for 
dette i overensstemmelse 
med foreningens hidtidige 
praksis. 

14 Stk. 7. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på 
generalforsamlingen, kan give et andet medlem 
skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige 
beslutninger på sine vegne. Dog kan ingen som 
fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere 
mere end to øvrige medlemmer. Fuldmagter skal 
afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse. 

Ny. Eksplicitering af brugen af 
fuldmagter ved 
afstemninger. Konkrete 
retningslinjer er udarbejdet 
med udgangspunkt i 
anbefalinger for dansk 
foreningspraksis. 
 
Antal mulige fuldmagter er 
bestyrelsens anbefaling. 

15 § 6 Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af 
de tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer på en generalforsamling stemmer 
herfor. Vedtægtsændringer træder i kraft med 
øjeblikkelig virkning og skal efterfølgende 
godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. 
forbundsvedtægternes § 20. 
 
 
 

§11. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en 
generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer er 
først gyldige, når de har været forelagt Dansk 
Journalistforbunds hovedbestyrelse til godkendelse. 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 
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16 § 7 Opløsning 
Stk. 1. Gruppen kan opløses, når to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst otte 
dages mellemrum vedtager dette med 2/3 
majoritet. 
 
Foreningens eventuelle midler tilfalder ved 
opløsning Dansk Journalistforbund. 
 

§12. Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum 
vedtager dette med et flertal på mindst 2/3 af de 
tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Gruppens 
eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk 
Journalistforbund. 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter samt 
sproglig præcisering. 

17 Slettet. §9. Bestyrelsen har bemyndigelse til, hvor det skønnes 
nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger 
hos Dansk Journalistforbund. Medlemmer har pligt til at 
underrette bestyrelsen om deres løn- og arbejdsforhold. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

18 Slettet. §10. Bestyrelsen er til rådighed for medlemmer, der måtte 
have lønmæssige og faglige uoverensstemmelser med deres 
arbejdsgiver, og kan, såfremt de pågældende medlemmer 
ønsker det, overgive sagen til behandling i Dansk 
Journalistforbund. 
 

Ajourføring iht. DJ’s 
standardvedtægter. 

 


