
Referat af generalforsamling i O-gruppen 12.03.2019 

Deltagere: 16 medlemmer (heraf 11 O-medlemmer), formand for DJ Lars Werge, og faglig konsulent 
Christian Dølpher. 

 

1. Valg af dirigent 

Christian Dølpher valgt. 

Indkaldelse er rettidig, generalforsamlingen skulle dog afholdes i februar, men det ser vi gennem fingre 
med. 

 

2. Formandens beretning 

Formand Maria Becher Trier afholdt sin mundtlige beretning.  

Vedtaget uden bemærkninger. 

 

3. Regnskab 

Målsætning om underskud er opnået, ikke mindst pga. podcastkursus. 

Safety Fund er desværre blevet glemt. 

Intern revisor tilkendegiver, at de ikke har opdaget hverken snyd eller bedrag. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Budget og kontingentfastsættelse 

Forslag om at give 15.000 til Safety Fund i 2019, eftersom det blev glemt i 2018. Det er taget til efterretning 
af bestyrelsen. 

Budget og kontingentfastsættelse vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen. I ulige år er næstformand og kasserer på valg. 

Kurt Westh Nielsen blev genvalgt som næstformand og Anne Kathrine Spangsberg Rosener genvalgt som 
kasserer. 

 



7. Valg af suppleanter 

Sabrine Mønsted og Jon Arskog blev begge valgt som suppleanter uden kampvalg. 

 

8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund 

Delegerede: 

 Maria Becher Trier 
 Jørn Albertus 
 Louise Knuth Pedersen 
 Elisabeth Hamerick Schwarz 
 Sabrine Mønsted 
 Kim Jensen 
 Annelene Højvang Larsen 

Suppleant: 

 Toril Steffensen 

 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

Genvalg til Ingrid Pedersen og valg til Jørn Albertus. 

 

10. Evt. andre valg 

Intet. 

 

11. Eventuelt 

 Lars Werges formelle hilsen fra forbundsformandskabet: 
”Tak til bestyrelsen og tak til medlemmerne for engagement. 
Og en særlig hilsen til nyvalgte suppleanter: Mange store karrierer er begyndt som suppleant”. 
 

 Et ønske om, at der holdes et møde for alle delegerede og suppleanter inden Delegeretmødet. 
 

 Og et forslag om et arrangement, hvor kvinder kan blive bedre til at netværke. Derefter en 
kommentar om, at mænd også kan være dårlige til at netværke og gerne vil inviteres med. 
 

 O-gruppen opfordres også til at facilitere tættere tilknytning til freelancere. Noget af dette 
imødekommes allerede med ligeværdige møder til vores arrangementer, lyder det fra formanden. 


