
Referat   for   generalforsamling   Journalisterne   i   DJ     
Lørdag   den   6/1   2018   
  

1.   Valg   af   dirigent   -   Hans   Jorgen   Dybro.   Referant   Anne   Moritz   
  

2.   Bestyrelsens   beretning   -   her   indsættes   Rasmus   talepapir   for   mundligt   beretning   og   
henvises   til   den   skriftlige   i   indkaldelsen.   
  

Bemærkninger   til   beretningen:   
Ida   Rosgaard   bemærkede   anskuelser   om   forening   kontra   gruppe   status   i   DJ   at   det   kunne   
være   en   ide,   at   afvente   udfaldet   af   DJs   struktur   og   eventuelle   ændringer   af   struktur   i   hele   
forbundet.   
Ida   Rosgaard   udtrykte   ros   til   bestyrelsen   for   den   arbejde   i   årets   løb.   
Claus   Djørup   opfordrede   bestyrelsen   til   at   fortsætte   i   det   spor,   som   bestyrelsen   har   vist   i   det   
forgangne   år.   Og   opfordrede   til   at   bestyrelsen   arbejdede   for   det:   “som   er   relevant   for   os   i   
foreningen”.   Der   blev   udtrykt   ros   for   dagens   arrangement,   Journalistikkens   Dag.   
  

3.   Da   regnskabet   på   dagen   var   godkendt   af   revisorsuppleant   Tue,   men   afventede   
godkendelse   fra   Villy   Dahl,   blev   regnskabet   godkendt   under   betingelse   af   revisors   Villy   
Dahls   godkendelse   eftersendes.   
Ronja   Pilgaard   spurgte   til   indtægten   for   medlemkontigent,   som   svinger   fra   72.000   kr   over   
84.000   kr   til   92.000   kr   i   budgettet   for   2018.   Rasmus   MP   svarede   at   de   svingende   indtægter   
skyldes   restancer   fra   medarbejderforeninger,   som   ikke   har   betalt   kontigent.   Det   skyldes   en   
kommunikationsbrist   og   mellem   som   forbundet   og   vores   foreningen.   
  

4.   Første   forslag   fra   bestyrelsen   om   at   man   kan   være   støttemedlem   af   foreningen   blev   
vedtaget.   
Det   andet   forslag   om   økonomisk   støtte   til   medlemmer   som   ønsker   at   stille   op   til   HB,   blev   
trukket   efter   en   konstruktiv   debat   om   forslaget.   
Allan   Bauer   foreslog   at   man   lavede   en   pulje   på   x   antal   kroner,   som   kunnes   søges.   Både   
Ronja   Pilgaard   og   Anne   Moritz   fremsatte   at   det   kunne   overvejes   at   opstille   kriterier   for,   hvad   
man   kan   søge   tilskud   til   i   forbindelse   med   et   kandidatur   til   HB.   
Bestyrelsen   lyttede   til   synes   punkterne   og   valgt   at   trække   forslaget,   da   det   ikke   er   valgår   og   
derfor   ikke   aktuelt   for   2018.   
Bestyrelsen   vil   arbejde   på   et   lignede   forslag   til   næste   generalforsamling,   hvor   tanker   om   
pulje   og   kriterier   medtages.   
  

5.   Budgettet   for   2018   blev   godkendt.   
  

6.   Rasmus   MP   blev   genvalgt   som   formand.   
  

7.   Elisabeth   Hamerik   Schwartz   blev   valgt   til   næstformand.   
Afgående   næstformand   Jette   Sachs   benyttede   dette   punkt   til   at   sige   pænt   farvel   med   stor   
veneration   for   foreningen.   Det   udtrykkes   ved   at   Jette   Sachs   erklærede   at   hun   fremover   vil   
betale   dobbeltkontigent.   



Jette   Sachs   udtrykte   ønske   om   at   bestyrelsen   og   medlemmer   af   foreningen   også   skal   turde   
sig   fra,   når   der   bedrives   dårlig   journalistik.   Det   er   ikke   et   spørgsmål   om   smagsdommeri,   men   
om   at   vi   som   stand   erkender,   når   vi   begår   fejl   eller   sjusker   og   at   det   er   i   orden   at   kritiserer   
kollegaer   for   dårligt   håndværk.   Det   er   opfordringen   at   vi   taler   åbent   om   dårlig   journalistik   og   
tager   afstand   fra   den.   Det   er   ikke   et   spørgsmål   om   smagsdommeri.   
  

8.   Regitze   Bryld   og   Niels   Peter   Arskog   blev   genvalgt.   Ronja   Pilgaard   og   Mie   Sparre   stillede   
op   og   blev   valgt   til   bestyrelsen.   
  

9.   Anne   Moritz   blev   valgt   som   suppleant.   
  

10.   Tue   modtog   valg   som   revisorsuppleant.   Villy   Dahl   havde   nået   givet   tilsagn   om   villighed   til   
genvalg,   som   revisor.   I   fald   Villy   Dahl   ønsker   at   forblive   revisor   er   han   genvalgt,   vi   forventer   
at   Villy   ønsker   genvalg.   Hvis   ikke   er   Tue   suppleant   for   revisor.   
  

11.   Eventuelt.   
Formand   Rasmus   MP   benyttede   punktet   til   at   sige   tak   til   Kristoffer   Nordskov   og   Jette   Sachs   
for   indsatsen   i   bestyrelsen   det   forgangne   år.   
  


