
 

30.03.2020 Referat GODKENDT til hjemmeside 

Referat for  Hovedbestyrelsen, video-møde 

 

 

Dato og tid torsdag den 19. marts 2020 kl. 10.00 

Video-møde via Teams 

  

Deltagere Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 

Schwarz, Freja Wedenborg, Karen Hedegaard, Maj Munk, Sebastian Risbøl 

Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 

 

Afbud Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Palle Jensen, 

Jakob Ponsgård. 

 

Dirigenter 

 

Allan Boye Thulstrup, Karen Hedegaard. 

Referent Hans Jørgen Dybro. 

 

 

 

1. Godkendelser 
X 

1.1. Dagsorden 
 

 Der er referatforbud for dagsordenens punkter vedrørende overenskomster, 3.1.-3.4.,  
da det vedrører DJ’s overenskomster. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referater fra de seneste HB-møder 
 

 Referater fra HB-møderne den 26. januar og 9. marts. 
 
Godkendt. 
 
 

2.  Meddelelser 
herunder om konsekvenser af corona-situationen 
 

 Tine Johansen: Corona-krisen viser på den ene side, hvor vigtigt DJ’s medlemmers 
arbejde er. Og på den anden side er mange medlemmer allerede meget hårdt ramt af 
konsekvenserne af krisen. Ikke mindst freelancerne og de selvstændige, som uden varsel 
har mistet massevis af opgaver. Det er DJ’s hovedfokus i øjeblikket: Rådgivning, 
kommunikation, kontakt til regeringen og politikerne på Christiansborg og meget mere. 
A-kassen har også mærket presset. Man får lige nu det største antal ny-ledige nogen-
sinde. 
 
Regeringen er kommet med et udspil til hjælpepakke. Det ser lovende ud, og DJ vil 
argumentere for de nødvendige forbedringer af den. 
(Er siden forhandlet på plads, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/omfattende-
hjaelpepakke-til-selvstaendige-freelancere-ledige-syge-og)  
 
DJ har udsendt en appel til organisationer om at behandle deres freelancere og 
selvstændige godt, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/appel-til-alle-organisationer-
pas-godt-paa-dine-leverandoerer  
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Webinarer: Mange har tid til efteruddannelse. DJ skruer op for sine webinarer, se link på 
DJ’s corona-side https://journalistforbundet.dk/corona-virus-covid-19  
 
Producentforeningen: Der er lavet en midlertidig aftale om mulighed for hjemsendelse 
uden løn, se https://journalistforbundet.dk/corona-virus-covid-19  
 
Jysk-Fynske Medier, aftale om lønnedgang. Der er en meget overraskende aftale, som jeg 
ikke er enig i. Aftalen er lavet uden at informere DJ, DJ’s forhandlingsledelse eller DJ’s 
forhandlingsdelegation. 
 
Debat: Enighed i HB om dette. Enighed om at lave en udtalelse fra mødet, som indeholder 
en kritik af aftalen. (I forlængelse af mødet har HB udarbejdet en udtalelse, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsen-vi-skal-finde-loesningerne-sammen-
og-i-faellesskab og nederst i dette referat). 
 
Pressekort: Flere konstaterede, at Rasmus Paludan deltog i statsministerens pressemøde 
forleden med et pressekort. Kortet er udstedt af Djøf. DJ har været i kontakt med 
Statsministeriet om emnet. 
 
Internt i DJ: Der er truffet aftale med HR-chef om at blive i DJ til udgangen af april for at få 
en bedre mulighed for at overdrage sine opgaver mv. 
Ansættelsesproceduren for en kommunikations- og pressechef er i gang. 
Ansættelsessamtale under særlige omstændigheder på fredag. 
 
Allan Boye Thulstrup: Det har været nødvendigt at udskyde generalforsamlinger i flere 
kredse og grupper. Ønsker en vedtægtsmæssig vejledning om dette. 
 
Hans Jørgen Dybro: Ja, der vil blive sendt en vejledning til formændene i kredse og 
grupper.  
 
Thilde Høybye efterspurgte retningslinjer for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i 
forbindelse med aflyste møder i denne situation. 
 
Tine Johansen: Ja, de er udsendt. Retningslinjerne er gældende frem til den 3. april. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Godkendelse af overenskomstfornyelse med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, 
DMA (Referatforbud) 
 

 Indstilling: Overenskomstfornyelserne indstilles til godkendelse af Det Store 
Forhandlingsudvalg, således at de kan sendes til urafstemning med en opfordring om at 
stemme ja. 
 
Beslutning: Godkendt 

  
 

3.2. Godkendelse af overenskomstfornyelse med Aller Media (Referatforbud) 
 

 Indstilling: Overenskomstfornyelsen med Aller Media A/S indstilles til godkendelse og 
dermed at Hovedbestyrelsen anbefaler de berørte medlemmer at stemme ja ved den 
efterfølgende urafstemning. 
 
Beslutning: Godkendt 

  
 

3.3. Godkendelse af overenskomstfornyelse med Egmont Publishing (Referatforbud) 
 

 Indstilling: Overenskomstfornyelsen med Egmont Publishing indstilles til godkendelse og 
dermed at Hovedbestyrelsen anbefaler de berørte medlemmer at stemme ja ved den 
efterfølgende urafstemning. 

https://journalistforbundet.dk/corona-virus-covid-19
https://journalistforbundet.dk/corona-virus-covid-19
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsen-vi-skal-finde-loesningerne-sammen-og-i-faellesskab
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hovedbestyrelsen-vi-skal-finde-loesningerne-sammen-og-i-faellesskab


   

  3/3 

 
Beslutning: Godkendt 

  
 

3.4. Godkendelse af fornyelse af Fotografoverenskomsten med Dansk Industri, DI 
(Referatforbud) 
 

 Indstilling: Overenskomstfornyelsen med Dansk Industri om Fotografoverenskomsten 
indstilles til godkendelse og dermed at Hovedbestyrelsen anbefaler de berørte 
medlemmer at stemme ja ved den efterfølgende urafstemning. 
 
Beslutning: Godkendt 

  
 

4. Eventuelt 
 

 Karen Hedegaard ønsker i forbindelse med det kommende ordinære HB-møde en oversigt 
over de økonomiske konsekvenser for DJ af corona-krisen. Ønsker også et overblik over, 
hvilke arbejdsopgaver, der ikke er blevet løftet under medarbejdernes hjemsendelse. 

  
 

 Bilag, jf. beslutning under punkt 2. Meddelelser 
 
DJ’s hovedbestyrelse udtaler fra sit (video-)møde den 19. marts 2020 
 
Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Og derfor bliver der også behov for at finde 
nogle ekstraordinære løsninger. Det væsentligste er imidlertid, at vi finder dem sammen 
og i fællesskab. Også inden for DJ. 
 
DJ’s hovedbestyrelse udtrykker sin allerstørste medfølelse med vores medlemmer, og de 
alvorlige problemer, mange oplever. Vi ved, at DJ’s rådgivere arbejder benhårdt på at 
hjælpe alle medlemmer, der henvender sig. Og vi opfordrer alle medlemmer, der har 
behov for det, til at søge rådgivning. 
 
DJ’s hovedbestyrelse anerkender, at regeringen og Folketinget har taget nogle store og 
bekostelige skridt i den rigtige retning for at afbøde konsekvenserne af krisen.  
 
DJ’s hovedbestyrelse opfordrer desuden indtrængende alle tillidsrepræsentanter og alle 
øvrige medlemmer til at kontakte og søge DJ’s rådgivning, inden man træder ind på nye 
og uprøvede stier.  
Vi er ikke afvisende overfor, at man kan afprøve selv meget utraditionelle ideer, hvis det 
kan være med til at afbøde en ekstraordinær situation. Vi kan imidlertid ikke anbefale en 
model som på Jysk Fynske Medier, hvor ansvaret lægges over på den enkelte 
medarbejder. 
 
Vi håber, at I alle passer godt på hinanden og på fællesskabet i denne svære tid.  
 
Hilsen til alle DJ’s medlemmer fra hovedbestyrelsen 
 

/DYB 

 

 


