
Referat   af   generalforsamling   5.   januar   2019    
  

Referent:   Mie   Sparre   
  

1.   Valg   af   dirigent     

Hans   Jørgen   Dybro   valgt.    Han   konstaterede,   at   generalforsamlingen   er   lovligt   varslet   i   
henhold   til   foreningens   vedtægter.   

2.   Valg   af   referent   

Mie   Sparre   valgt.   

3.   Bestyrelsens   beretning     

Formand   Rasmus   Mark   Pedersen   fremførte   bestyrelsens   beretning,   der    kan   læses   her .   (Det   
er   det   talte   ord,   der   gælder).   

Hans   Jørgen   Dybro   kommenterede   DJ   Journalisternes   arr   på   Folkemødet,   han   mener   ikke,   
at   DJ   løb   fra   sin   aftale,   Jette   Sachs   efterlyste   en   analyse   af   foreningens   anstrengte   forhold   til   
DJ’s   hovedbestyrelse.     

Villy   Dall   kritiserede   DJ   Journalisternes   kommunikation   i   forbindelse   med   foreningens   indlæg   
mod   sexchikane   og   modsvar   til   forbundsformandens   debatindlæg   i   Information.   VD   mener,   
at   foreningen   opfører   sig   historieløst.   DJ   Journalisternes   formand   RMP   svarede   på   HJD’s   
indlæg   og   henviste   til,   at   beretningen   er   skrevet   ud   fra   oplysninger   fra   de   
bestyrelsesmedlemmer,   der   havde   med   folkemødet   at   gøre.     

RMP   svarede   på   JS’s   spørgsmål   og   fremhævede,   at   han   mener   en   del   problemer   forbundet   
med   hans   person   er   uretfærdige,   men   forhåbentlig   løser   sig,   når   en   ny   formand   tager   over   
fra   næste   år.     

Tine   Johansen,   næstformand   i   DJ,   mener   ikke,   at   der   hersker   et    dårligt   forhold   mellem   DJ   
Journalisterne   og   forbundsledelsen.   Hun   mener,   at   DJ   Journalisterne   bør   ændre   sin   
kommunikation   -   det   kan   modvirke   misforståelser.     

TJ   er   ked   af,   at   krudtet   i   sexchikane-sagen   blev   brugt   på   uenighed,   det   vigtigste   er   at   
fokusere   på   problemet,   som   er   at   praktikanter   og   løst   tilknyttede   er   udsatte.   TJ   fandt   også   
DJ   Journalisternes   udmeldinger   om   kommunikations-ansatte   uheldige.   Hun   opfordrede   til   
tæt   samarbejde   fremover.   

Anders   Hjort   kritiserede   HJD’s   partsindlæg,   når   han   er   dirigent   og   ikke   medlem   af   
foreningen,   Han   kritiserede   også   VD   for   at   tale   ned   til   foreningen.     
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Christoffer   Frendesen   spørger   TJ   om   ikke   forbundsledelsen   kan   forstå,   at   journalister   mener   
det   er   problematisk,   at   Lars   Werge   kan   sidestille   journalister   og   kommunkatører.     

Ida   Rosgaard   undrer   sig   over,   at   Lars   Werge   blander   sig   i   en   specialforenings   interne   
forhold.   Lene   Rimestad   sagde   tak   for,   at   DJ   Journalisterne   har   skabt   diskussion   i   forbundet.   
Det   er   der   ikke   noget   teenage-agtigt   over,   tværtimod   er   det   sundt,   at   meninger   brydes   i   
forbundet.     

Martin   Hammer   spørger   om   TJ   kan   svare   på,   hvor   mange   af   de   dræbte   journalister   i   det   
forgangne   år,   der   var   kommunikatører.     

Ronja   Pilgaard,   bestyrelsesmedlem   i   DJ   Journalisterne   understreger,   at   ingen   i   foreningen   
har   brugt   betegnelsen   mørkets   fyrster   om   kommunikatører.    Tværtimod   er   bestyrelsen   
indstillet   på   et   bedre   samarbejde   fremover.    

TJ   svarer,   at   der   er   forskel   på   kommunikatører   og   selvfølgelig   der   forskel   på   den   rolle   
kommunikatører   og   journalister   har.   Hun   tilføjer,   at   flere   af   forbundets   medlemmer   arbejder   i   
begge   roller,   og   de   kan   godt   finde   ud   af   at   skelne   mellem   deres   kasketter.   TJ   forklarer,   at   der   
i   opgørelsen   over   dræbte   journalister   er   tale   om   mediearbejdere,   hvilket   også   dækker   over   
stringere   og   kamerafolk   osv.   TJ   svarer,   at   DJ’s   foreninger   og   grupper   er   suveræne   og   
forbundsledelsen   blander   sig   ikke.   Næstformanden   støtter   DJ   Journalisternes   planer   om   at   
blive   en   specialgruppe.     

Elisabeth   bliver   irriteret   over,   at   TJ   afviser,   at   der   er   problemer   med   demokratiet,   når   Regitze   
oplevede,   at   et   HB   møde   gik   over   i   et   angreb   på   Rasmus   MP.     

Villy   Dall   husker   på,   at   der   var   et   problem   med   kollektiv   indmelding,   da   DJ   Journalisterne   
blev   stiftet.   Han   forklarer,   at   et   flertal   i   Nordjyske   Medarbejderforening   besluttede,   at   det   
kollektive   medlemskab   skulle   opsiges,   da   fusionen   med   Kommunikation   og   Sprog   blev   
afblæst.     

Line   Frederiksen   peger   på,   at   både   journalister   og   kommunikatører   rammes   af   
nedskæringer.   Christoffer   Frendesen   gentager   sit   spørgsmål   til   forbundsledelsen   -   hvad   vil   I  
gøre   for   at   journalisterne   også   føler   sig   hørt   i   forbundet.   Martin   Hammer:   Dj   Journalisterne   er   
fortsat   nødvendige.     

TJ   slår   fast,   at   der   er   forskel   på   journalistik   og   kommunikation.   Punktum.     

Rasmus   MP.   Jeg   er   rigtig   glad   for   debatten.   VD’s   gennemgang   af   kollektiv   indmeldelse   er   
ikke   korrekt.   Vi   vil   gerne   samarbejde,   men   der   er   nogle   problemer   i   forhold   til   HB   og   vi   har   
ikke   kunne   få   nogle   af   vores   forslag   vedtaget.   Vi   er   klar   til   at   samarbejde   og   tage   nye,   vigtige   
sager   op.   Beretningen   blev   vedtaget   enstemmigt.     

  



4.   Godkendelse   af   regnskab     

I   fravær   af   kasserer   Regitze   Bryld   fremlagde   formand   Rasmus   Mark   Pedersen   regnskabet   
for   2018.   Det   kan     læses   her .   Under   fanebladet   2018.   

Regnskabet   har   fået   følgende   påtegnelse   af   de   kritiske   revisorer:   

"Regnskabet   er   gennemgået   og   afstemt   med   bankbeholdningen.   Vi   har   fået   svar   på   de   
spørgsmål,   vi   har   stillet,   og   vi   har   derfor   ikke   yderligere   kommentarer   til   regnskabet,   men   
indstiller   det   til   generalforsamlingens   godkendelse,   idet   vi   ligeledes   henholder   os   til,   at   
bestyrelsen   giver   generalforsamlingen   samme   redegørelse   for   udviklingen   i   
specialforeningens   økonomi,   som   vi   har   fået.   2.   januar   2019   –   Villy   Dall   &   Thue   
Grum-Schwendsen"   

Regnskabet   godkendt.     

5.   Forslag   fra   bestyrelsen   og   medlemmer   

5a.   Journalisterne   i   DJ   bliver   en   specialgruppe   

Bestyrelsen   foreslår   enstemmigt,   at   Journalisterne   i   DJ   overgår   fra   at   være   en   
specialforening   til   at   være   en   specialgruppe.   I   praksis   består   forslaget   af   følgende   ændringer   
af   vedtægterne,   hvor   der   kræves   to   tredjedels   flertal.   

Forslag   1    -   §   1   stk   1:   “Foreningen   er   en   specialforening   under   Dansk   Journalistforbund...”   
ændres   til   “Foreningen   er   en   specialgruppe   under   Dansk   Journalistforbund...”   

Dirigenten   konkluderer,   at   forslaget   er   vedtaget   med   to   tredjedeles   flertal.   

Forslag   2    -   §   2   stk   2:   “Medlemskab   er   frivilligt”   tilføjes:   “...og   personligt.”   

Vedtaget   (to   undlod   at   stemme)   

Forslag   3    -   Ny   §   2   stk   3:   “Et   medlem,   der   er   i   en   medarbejderforening   eller   hellere   vil   være   
organisatorisk   medlem   i   en   anden   specialgruppe,   optages   som   interessemedlem.   Alle   andre   
optages   som   organisatorisk   medlem.”   stk.   3   konsekvensrettes   til   stk.   5   

Vedtaget   (to   undlod   at   stemme)   

Forslag   4    -   §   2   stk   4:   “Foreningen   tillader   støttemedlemskab.   Kontingentet   er   det   samme,   
men   støttemedlemmer   har   ingen   stemmeret.   Bestyrelsen   fastlægger   ad   hoc,   hvilke   fordele   
og   arrangementer   støttemedlemmerne   må   få   del   i.”   ændres   til   “Foreningen   tillader   
støttemedlemskab   for   medlemmer,   der   tidligere   har   arbejdet   med   fri   og   uafhængig   
journalistik.   Støttemedlemmer   optages   som   interessemedlemmer   og   kontingentet   er   det   
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samme,   men   støttemedlemmer   har   ingen   stemmeret.   Bestyrelsen   fastlægger   ad   hoc,   hvilke   
øvrige   medlemsrettigheder   støttemedlemmerne   har.”   

Vedtaget   (to   undlod   at   stemme)   

Forslag   5    -   §   2   stk   5:   “Et   medlem,   der   ikke   længere   lever   op   til   stk.   1,   er   forpligtet   til   selv   at   
melde   sig   ud”   tilføjes   efter   “at”:   “...skifte   medlemsstatus   til   støttemedlem   eller...”   

Vedtaget   (to   undlod   at   stemme)   

Der   var   ikke   indkommet   forslag   fra   medlemmer.     

6.   Godkendelse   af   budget   og   kontingentfastsættelse    

I   fravær   af   kasserer   Regitze   Bryld   fremlægger   formand   Rasmus   Mark   Pedersen   budgettet   
for   2019.   Det   kan   inden   mødet    læses   her .   Under   fanebladet   2019.   

Bestyrelsen   foreslår   at   kontingentet   forbliver   uændret.   

Enstemmigt   vedtaget   

7.   Valg   af   formand     

Rasmus   Mark   Pedersen   genvalgt   med   applaus   

8.   Valg   af   næstformand     

Elisabeth   Hamerik   Schwarz   genvalgt   med   applaus   

9.   Valg   af   øvrig   bestyrelse     

Der   kan   vælges   mellem   3   og   7   medlemmer.     

Ronja   Pilgaard   genvalgt     

Niels   Peter   Arskog   genvalgt   

Anders   Stoffer   valgt   

Signe   Ryge   Petersen   valgt   

Jette   Thoreau   Marinus   valgt   

Esben   Vest   Billingsøe   valgt   
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Henrik   Rath   valgt   

10.   Valg   af   suppleanter     

Mie   Sparre   valgt.   

Christoffer   Frendesen   valgt.   

11.   Valg   af   revisor   og   revisorsuppleant     

Villy   Dall   genvalgt   som   revisor   og   Thue   Grum-Schwenssen   genvalgt   som   revisorsuppleant.   

12.   Eventuelt   

Jette   Sachs   takker   bestyrelsen,   og   opfordrer   bestyrelsen   til   fortsat   at   være   terrier   i   forhold   til   
forbundet.   Applaus   

34   stemmeberettigede   var   til   stede.     

    


