
Generalforsamling   i   specialgruppen    Journalisterne   i   DJ   den   10.   
februar   2021   (online   grundet   Covid-19)   
    
    

Tilstede   fra   bestyrelsen   var   formand   
  Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   næstformand   Jette   Marinus,   kasserer   Anders   Stoffer,   Henrik   Rath,   
Niels   Peter   Arskog   og   Signe   Ryge.   Derudover   var   49   tilmeldt   og   omkring   40   deltog.     
    

1.   Valg   af   dirigent     
Claus   Iwersen   vælges.     
    
    

2.   Valg   af   referent     
Signe   Ryge   vælges.      
    
    

3.   Bestyrelsens   beretning   v/   formand   Elisabeth   Hamerik   Schwarz   (beretningen   som   bilag   
skal   vedhæftes   det   endelige referat)     
Kommentarer   til   beretningen:   Der   er   ikke   kommentarer   direkte   til   beretningen.   Men   der   var   
anerkendelse   fra   formand   Tine   Johansen   til    Journalisterne   for   gruppens   nye   retning,   som   hun   vil   
bakke   helhjertet   op   om,   og   hun   takkede   for   det   gode   samarbejde.     
    
Line   Frederiksen,   medlem   af   kredsbestyrelsen   i   Kreds   2,   rejste   herefter   et   nyt   emne:  
Forholdene   for   ledige.   Line   har   kontaktet   formand   Tine   Johansen   for   at   skærpe   fokus   på   dette:   
At   ledige   og   deres   faglighed   ikke   behandles   ordentlig   i   jobcentrene.   Tine   anerkender   
problematikken   og   svarer,   at   på   grund   af   corona   er   ledigheden   lige   nu   med   12   %   den   største   
nogensinde.   Der   er   flere   problematikker,   blandt   andet   den   systematisk   brug   af   gratis   
job/virksomhedspraktik.   Tine   lover at   gå   videre   med   sagen,   blandt   andet   i   AJKS.   Der   bakkes   op   
om   Lines   indlæg   fra   flere   siden:   Fra   Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   Henrik   Vilmar,   Per   Schultz   
Knudsen,   Ronja   Pilgaard   og   Anders   Stoffer.     
    
    

Dernæst   bringer   Chanet   Deleuran   et   emne   op,   som   hun   ønsker   fokus   på:   At   "HR-robotter   ikke   
selekterer på   alder   og   køn".   Hun   har   søgt   2   stillinger   om   ugen   uden   at   komme   til   samtale.   
Elisabeth  Hamerik   Schwarz  og   Tine   Johansen   bakker   op   om   at   se,   om   der   kan   gøres   noget.   
Tine   tilføjer   dog,   at   der   ikke   er   flere   ledige   over   55   år,   men   at   det   tager   længere   tid   at   komme   i   
arbejde igen,   når   man   er   fyldt   55.     
Beretningen   godkendes.    
    

4.   Quiz   -   med   præmier     
Kahootquiz   afholdes   v/   Signe   Ryge   i   god   ro   og   orden,   ingen   virtuel   tumult.      
    



5.   Godkendelse   af   regnskab   v/   kasserer   Anders   Stoffer   (bilag   vedhæftes   det   endelige   
referat)     
Regnskabet   godkendes.     
    

6.   Fremlæggelse   af   budget   v/   kasserer   Anders   Stoffer   ( bilag   vedhæftes   det   endelige   
referat)     
Anders   Stoffer   fremlægger.   Ronja   Pilgaard   spørger   til,   hvorfor   kontingentet   på   fem   
kroner fastholdes.   Svar   fra   Stoffer:   Vi   har   penge   på   kontoen   og   ser   ingen   grund   til   at   sætte   det   
op.   Elisabeth   supplerer:   Vi   har   fordoblet   vores   medlemstal   og   dermed   også   indtægterne.   Ronja   
opfordrer   til   at   hæve   kontingentet   i   2022   med   henblik   på   at   lave   flere   arrangementer   for  
medlemmerne.      
Budgettet   godkendes.    
    
    

7.   Valg   af   bestyrelse.      
Alle   nuværende   bestyrelsesmedlemmer   genopstiller   og   genvælges.   Som   nyt   medlem   vælges   
Simon   Freiesleben.   Han   er   ansat   på   Ingeniøren   og   vil   arbejde   især   for   nyansattes   vilkår   og   for   
at   hæve   startlønnen   i   mediebranchen.    Jette   Marinus   ønsker   ikke   at   genopstille   som   
næstformand,   så   det   besluttes   at   vælge   den   nye   næstformand   i   den   nye   bestyrelse.     
    
    

8.   Valg   af   suppleanter     
Signe   Aarestrup   (freelancejournalist,   primært   for   Ekstrabladet.   LIge   nu   også   for   CPH:DOX)    og   
Kristian   Danholm   (Presse-   og   kommunikationschef,   Folkekirken   Vesterbro,   og   medlem   af   Radio-   
og   tv-nævnet)   stiller   op   og   vælges.   Signe   som   1.   suppleant.       
    
    

9.   Valg   af   revisor     
Thomas   Flensburg   genopstiller   og   vælges.    
    
    

10.   Resultat   af   quiz     
En   overlegen   vinder   i   skikkelse   af   Ronja   Pilgaard   stikker   nådesløst   af   med   førstepladsen,   
dernæst   Line   Frederiksen   på   en   stærk   andenplads   og   Monica   Krog-Meyer   kaprer   til   egen   
overraskelse   en   overbevisende   tredjeplads.   Skræddersyede   guf-pakker   sendes   hjem   til   de   tre   
vindere.   Uden   benzin   til   kroppen,   ingen   skarpe   journalisthjerner.      
    
    

11.   Eventuelt      
Anders Stoffer   reklamerer   for   online   arrangement   om   det   amerikanske   valg   den   4.marts.      
Lene   Rimestad   reklamerer   for   sin   kommende   bog,   som   hun   fundraiser   til.     
    
    

/Signe   Ryge,   10.2.   2021.     


