
Referat   af   generalforsamling   i   Journalisterne   i   DJ   4.   januar   2020   
    

27   til   stede.   Fra   bestyrelsen:   Rasmus   MP,   Signe   Ryge,   Esben   Vest,   Niels   Peter   Arskog,   
Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   Henrik   Rath,   Anders   Stoffer.   Fraværende   grundet   sygdom:   
Jette   Marinus.   
    

1.        Valg   af   dirigent.   
Claus   Iwersen   vælges   og   konstaterer,   at   GF   er   lovligt   indkaldt   og   dermed   

beslutningsdygtig.   Rasmus   MP   fortæller,   at   han   grundet   nyt   job   har   været   nødt   til   at   
melde   dig   ud   af   DJ.   Han   har   fået   dispensation   af   bestyrelsen   til   at   være   tilstede   i   dag.   
Generalforsamlingen   godkendte   dette.   

  
2.        Valg   af   referent.   
Signe   Ryge   vælges.   
  

3.        Bestyrelsens   beretning.   
Formand   Rasmus   Mark   Pedersen   tilføjede,   at   Journalistikkens   Dag   netop   samme   

morgen   var   blevet   meldt   udsolgt.   
    

Spørgsmål   til   beretningen:   
    

Medlem   Nils   Christian   Nilsson:   Der   stilles   spørgsmål   til,   hvornår   
Hovedbestyrelsen   vil   arbejde   videre   med   uddannelse   af   praktikantvejledere   i   
håndtering   af   seksuel   chikane.   Næstformand   Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   der   
også   sidder   i   Hovedbestyrelsen   svarer,   at   de   ikke   er   nået   til   det   endnu,   men   at   
hun   er   opmærksom   på,   at   det   ikke   bliver   glemt.   
    

4.        Godkendelse   af   regnskab   v/   Anders   Stoffer.     
Største   afvigelse   er,   at   vi   har   fået   38.000   kroner   i   tilskud   til   Journalistikkens   Dag,   
men   kun   har   brugt   de   16.000.   Der   er   opmærksomhed   på,   at   fordi   regnskabets   
skæringsdato   er   31/12,   og   Journalistikkens   Dag   afholdes   første   lørdag   i   januar,   
at   en   del   af   udgifterne   er   bogført   i   2019   og   andre   udgifter   i   2020.     
Budgettet   for   Journalistikkens   Dag   i   år   er   125.000.   Vi   bruger   selv   30.000.   
Afventer   svar   fra   Pressens   Uddannelsesfond,   hvorvidt   vi   får   tilskud.   
Resten   af   tilskuddene   kommer   blandt   andet   fra   O-gruppen,   freelancegruppen,  
DJ´s   aktivitetspulje   og   Kreds   1.   
Spørgsmål   fra   salen   fra   Simon   Freiesleben   om   forskel   på   posten   kampagne   og   
posten   kommunikation?   



Forklaring:   Kampagne   er   fx   den   om   seksuel   chikane.   Kommunikation   er   fx   penge   
til   at   reklamere   på   Facebook.   Det   er   dog   ikke   sket   i   praksis.   
Palle   Skov:   Hvordan   har   vi   fået   et   mellemværende   på   47   kroner   med   et   ukrainsk   
luftfartsselskab?   Anders   Stoffer   svarer:   Pga   oplægsholder   fra   udlandet   til   JD   
2020.   

             Regnskabet   godkendes   af   forsamlingen.   
    

5.        Fremlæggelse   af   budget   ved   Anders   Stoffer.     
Kontingentet   på   fem   kroner   fastholdes.     
Jakob   Risbro:   Hvor   mange   medlemmer   er   der?   Rasmus   MP:   Omkring   1300,   
officielt   1250.   
    

Niels   Christian   Nilsson:   Gør   man   noget   for   at   få   flere   med?   Hvad   med   en   
hvervekampagne?     
Elisabeth:   Det   er   blevet   besluttet   i   HB,   at   der   overgår   nogle   hundrede   
medlemmer   til   os   fra   Kreds   1.   Og   ja   –   vi   skal   ud   og   hverve   O-medlemmer.     
Stoffer:   Vedr.   at   vi   skal   stille   delegerede,   så   vil   vi   gøre   en   stor   indsats   for   at   få   
fyldt   pladserne   ud.     
Martin   Hammer:   Hvordan   har   den   organisatoriske   udvikling   været?   
Stoffer:   Vi   har   i   år   brugt   tiden   på   at   blive   en   gruppe   –   derfor   har   vi   ikke   lavet   
hvervekampagner.   Har   fået   nedskrevet   en   guide   til   bestyrelsesarbejde.   Nu   er   vi   
klar   til   at   hverve.   
    

Risbro:   Hvad   er   det   med   de   kredse?   Kredsene   kan   ikke   længere   vælge   
delegerede.   Det   skal   gøres   i   en   gruppe.   Eller   i   en   medarbejderforening.   
    

Nilsson:   Vil   gerne   konkludere,   at   beslutningen   om   at   fratage   kredsene   
muligheden   for   at   vælge   delegerede   ikke   er   støttende   om   nærdemokratiset?   
Rasmus   MP   fortæller   om   medlemsantal,   der   af   forskellige   grunde   har   været   
faldende.   Men   nu   er   det   voksende   igen.   
Niels   Peter   ridser   op:   Kredsene   var   meget   imod   at   få   frataget   muligheden   for   at   
vælge   delegerede.   Men   det   blev   besluttet   på   HB.   Mellem   1800-2000   medlemmer   
af   DJ   var   ikke   medlem   af   en   specialgruppe   eller   en   medarbejderforening.   Men   de   
var   med   i   en   kreds,   for   det   er   alle.   Derfor   skal   alle   nu   være   medlem   af   en   
specialgruppe   for   at   kunne   blive   valgt   som   delegeret.     
Elisabeth:   Der   bliver   lavet   en   gruppe   til   pensionister,   for   at   fremme   
nærdemokratiet,   men   pensionister   vil   også   have   mulighed   for   at   være   O-medlem   
i   en   gruppe,   ønsker   de   det.   



Dorte   Kildegaard,   Kreds   2:   Husk   at   vi   først   og   fremmest   er   medlemmer   af   DJ,   
inden   vi   er   medlemmer   af   en   kreds/gruppe.   
Henrik   Rath:   husk   muligheden   for   at   indgå   valgforbund.     
Rasmus:   Den   vil   vi   også   afsøge.     
Martin:   Når   man   går   fra   forening   til   gruppe,   hvad   så   med   I   og   O   medlemmer?   
Rasmus   MP:   I   og   O   medlemmer   har   stemmeret   til   det   hele.   Der   er   også   en   tredje   
gruppe   for   støttemedlemmer.   Men   kun   o-medlemmer   kam   vælge   delegerede.   
    

Dorte:   Vil   I   samarbejde   med   andre   kredse   om   quizarrangementerne?   I   kreds   2   vil   
de   gerne   samarbejde.   
Elisabeth.   Ja   gerne.   Vi   har   allerede   aftalt   at   samarbejde   med   kommunikatørerne   
om   flere   debataftener   om   bl.a.   offentlighedsloven.     
Niels   Peter:   Kreds   1   har   støttet   quiz,   fordi   de   har   mange   penge.     
Jakob   Risbro:   Jeg   er   næstformand   i   Kreds   Fyn   og   vil   gerne   samarbejde.   Foreslår   
mere   journalistisk   indhold   til   arrangementerne.   
Elisabeth:   Det   er   netop   det,   som   vi   gerne   vil.     
Rasmus   MP:   For   tre   år   siden   vedtog   bestyrelsen   IKKE   at   lave   arrangementer,   
men   vi   savner   at   møde   medlemmerne,   så   nu   går   vi   gang   med   det   alligevel.   Så   vi   
er   nye   i   det,   men   i   gang.     
Spørgsmål   til   om   det   vil   være   en   idé   at   sætte   kontingentet   op   til   10   kroner.     
Rasmus   MP:   Vi   er   gode   til   at   få   meget   ud   af   få   kroner.   En   undersøgelse   viste,   at   
der   ikke   var   efterspørgsel   efter   arrangementer,   der   koster   flere   penge.   Men   det   
må   den   nye   bestyrelse   vurdere.   
    

Budgettet   godkendes.   
Kontingentfastholdelse   godkendes   
    

6.        Valg   af   formand.     
Rasmus   MP   går   af,   Elisabeth   stiller   op,   Holder   en   tale   om   sin   baggrund   og   
bevæggrund   for   at   stille   op.   Vi   skal   være   mediepolitiske   vagthunde   i   forhold   til   
både   offentligheden   og   til   DJ.   Vi   skal   være   ordentlige   og   sige   tingene   som   de   er.   
Vigtigt   at   søge   samarbejde   og   ikke   bekrige   hinanden.     
Elisabeth   vælges.     
Der   skal   vælges   næstformand.   Jette   Marinus   stiller   op   in   absentia   og   vælges.     
Fire   medlemmer   af   bestyrelsen   genopstiller:   Anders   Stoffer,   Niels   Peter,   Henrik   
Rath   og   Signe   Ryge.   De   vælges.   
Suppleanter   skal   vælges.   Ingen   stiller   op.   
    

7.        Valg   af   revisor.     



Thomas   Flensborg   fra   Politiken   foreslås   og   vælges.   Han   er   kasserer   i   Politikens   
medarbejderforening.   

  
8.        Eventuelt.   
Uffe   Gardel   efterspørger   en   melding   om   samarbejdet   med   Gl.   Strand    fra   fra   
forbundsledelsen,   men   ingen   er   til   stede.   
    

/Signe   Ryge     
    
    

    
  


