
 

 

4. maj 2020 Referat GODKENDT, til hjemmeside 

Referat for  DJ / HB  
 

 

Dato 21. april kl. 16.30,  
fortsat den 22. april kl. 18. 
 

Sted Online 
 

Deltagere Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer,  
Elisabeth Hamerik Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, 
Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard,  
Maj Munk, Palle Jensen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, 
Thilde Høybye, sekretariatschef Karin Mette Thomsen. 
 

Afbud Jakob Ponsgård  
 

Dirigent Karen Hedegaard 
 

Referent Hans Jørgen Dybro  
 
 
 

 
1. Godkendelser 

X 
1.1. Dagsorden 

 
 Kun HB-medlemmer deltager i mødet. HB behandler punkterne 5.1. og 5.2. som lukkede 

punkter, da det er en medlemsklagesag hhv. en personsag. 

HB-observatørerne har fået tilsendt materiale vedr. punkterne 5.3. og 5.4. med opfordring til 
at komme med eventuelle kommentarer senest tirsdag den 21. april kl. 15. 
Der er ikke indkommet kommentarer. 
 
Godkendt 

  
 

1.2. Referat fra det seneste møde (ikke bilagt) 
 

 Godkendt. 
  

 
2. Meddelelser 

 
 Tine Johansen: Hjælpepakke justeret, senest med aftale i lørdags den 18. marts, som 

blandt andet betyder, at freelancere og selvstændige med både A- og B-indkomst kan 
komme i betragtning til kompensation. 
 
Jysk Fynske Medier har overtaget North Media’s avisdel, inklusive Helsingør Dagblad og 
nogle ugeaviser. DJ følger udviklingen tæt. 
 
Producentforeningen og DJ har samarbejdet om at udforme retningslinjer for 
sundhedsmæssig forsvarlig genopstart af TV-produktion. 
 
DJ sendte sammen med Folketingets Presseloge i sidste uge brev til statsministeren med 
anmodning om forbedring af arbejdsvilkårene for journalisterne i forbindelse med presse-
møder i ministerierne. 
Svaret er positivt, og Presselogen er i dialog med Statsministeriet om forbedringer. 
 
Thilde Høybye efterlyser statistik for, hvordan de forskellige grupper i DJ bliver ramt af 
corona-krisen. 
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3. Politiske sager til beslutning 
 - 
  

 
4. Politiske sager til drøftelse 
 - 
  

 
5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse 

 
5.1. Medlemsklage: Medlemsklagenævnets afgørelse, til beslutning (LUKKET PUNKT) 

 
 - 
  

 
5.2. Næstformandens sygefravær: Status og den videre procedure (LUKKET PUNKT) 

 
 - 
  

 
5.3. Fagfestival: Budget og styregruppe 

 
 Indstilling: FU indstiller til hovedbestyrelsen at godkende budget og at nedsætte en 

styregruppe for Fagfestival 2020. 
 
Sagsfremstilling: Fagfestival 2020 afvikles igen på ODEON i Odense, denne gang  
den 1.-2. november 2020. Alle sessions foregår i ODEON-bygningen, mens Koncerthuset 
udelukkende anvendes til programmet søndag aften. 
 
Nedsættelse af styregruppe 
Hovedbestyrelsen bedes udpege en styregruppe bestående af tre medlemmer fra HB og et 
medlem af formandskabet, der skal sikre, at Fagfestival fastholder sit høje faglige niveau og 
at budgettet overholdes. 
 
Budget 
Tidligere budgetterede vi med i alt 1.000 billetter, men i 2016 solgte vi kun 747 billetter til 
fuld pris og 168 billetter til reduceret pris, mens vi i 2018 solgte 602 til fuld pris og 124 til 
reduceret pris. I år nedsætter vi derfor forventningerne og budgetterer med i alt 800 solgte 
billetter, der undtagen dagsbilletter alle fastholder samme pris som sidst. 100 billetter er 
reserveret til medlemmer på nedsat kontingent (studerende, ledige og pensionister), der 
kan købe billet med stor rabat. Det er disse billetter, der har været sværere at sælge de 
sidste to gange.  
 
Der er taget højde for, at prisen på fuld-pris billetterne dækker de faktiske omkostninger pr. 
deltager, hvorfor vi har mulighed for at udvide billetantallet, hvis der efterspørges flere 
billetter, der så ikke vil belaste regnskabet negativt. Skal vi mod forventning udvide antallet 
af billetter til reduceret pris, vil det påvirke regnskabet negativt, da prisen langt fra afspejler 
den reelle deltagerudgift. 
  
I år lægges op til lidt mere valgfrihed ved billetkøb, idet de fuldt betalende deltagere kan 
vælge en billet med en overnatning på stedet, på Hotel Odeon og Hotel H.C. Andersen. 
Eller der kan vælges en billet med en overnatning på et lidt billigere hotel, hvorved billetten 
bliver 200 kr. billigere. Der kan stadig tilkøbes enkeltværelser. For studerende, ledige og 
pensionister er der mulighed for at tilkøbe enkeltværelse, mens overnatning foregår på de 
lidt billigere hoteller. Ønsker man et bedre hotel, kan man købe en billet til fuld pris. 
 
Programmet vil som følge af det reducerede deltagerantal ændres til et færre antal 
sessions, så vi i år har ca. 50 sessions inkl. aftenprogram fordelt på 5 spor,  
mod ca. 70 sessions og 7-8 spor i 2018. 
 
I budgettet er der forudsat følgende deltagerbetaling og deltagerantal: 
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Kategori  Antal Billetpris  2018 
DJ-medlem, fuld betaling 675 2.290 kr.  2.290 kr. 
DJ-medlem, nedsat betaling 125 998 kr.     998 kr. 
DJ-medlem, søndag 15 1.590 kr. (inkl. aften) 1.500 kr. 
DJ-medlem, mandag 15 1.190 kr.  1.100 kr. 
Ikke DJ-medlem 20 6.900 kr.  6.900 kr. 
 
Specialgrupper, specialforeninger og kredse kan stadig give tilskud til egne medlemmer. 
 
Debat: Karen Hedegaard spurgte ind til dele af budgettet, først og fremmest udviklingen i 
deltagerbetalingen og udgiften til overnatning i forhold til 2018. 
 
Allan Boye Thulstrup ønskede, at man gjorde sig overvejelser om, hvad der kan gøres, hvis 
det måtte vise sig, at der ikke kan holdes et arrangement med så mange deltagere til 
november. 
 
Spørgsmålene blev afklaret og besvaret på anden del af HB-mødet. 
 
Beslutning: Budgettet godkendt.  
Til styregruppen blev valgt: Karen Hedegaard, Johnny Frederiksen, Allan Boye Thulstrup og 
Tine Johansen. 

  
 

5.4. Udsatte generalforsamlinger, til drøftelse 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at drøfte betydningen af udsættelser af generalforsamlinger. 
 
Sagsfremstilling: Nogle af DJ’s kredse, specialgrupper og specialforeninger nåede ikke at 
holde sine generalforsamlinger, inden coronaen lukkede landet ned. 
Det er endnu uvist, hvornår disse generalforsamlinger kan holdes. 
 
FU har drøftet situationen og indstiller de nedenstående retningslinjer til drøftelse i HB:  
 
Vedr. udsatte generalforsamlinger 
 

• Vi er forbi den 15. marts, som er DJ’s vedtægters bagkant for, hvornår general-
forsamlingerne skulle være holdt. 
Det er endnu uvist, hvornår det igen kan blive muligt at indkalde og forsamle større 
grupper af mennesker.  
Men på baggrund af den alvorlige og helt ekstraordinære situation vurderer vi fra DJ’s 
side, at ingen med rette kan gøre indsigelser imod, at de manglende generalforsamlinger 
bliver udsat til maj eller juni eller måske endda til efter sommerperioden. 

 

• Hvis ikke I allerede har gjort det, så anbefaler vi de pågældende bestyrelser at informere 
medlemmerne om, at man vil indkalde til den pågældende generalforsamling, når det 
igen er muligt og lovligt at samle større grupper af mennesker. 
Vi vil naturligvis anbefale, at man undlader at lægge den udsatte generalforsamling i juli 
eller begyndelsen af august, hvor mange medlemmer formentlig er på ferie. 

 

• Det er den hidtidige bestyrelse, der fortsætter og har beslutningskompetencen, indtil der 
kan vælges en ny bestyrelse på en generalforsamling.  
Der er derfor intet juridisk eller andet til hinder for at fortsætte arbejdet i bestyrelsen 
inden for de sædvanlige økonomiske rammer.  
Hvis man står foran nogle ekstraordinære og måske endda bekostelige initiativer, 
arrangementer eller andet, bør man selvfølgelig overveje, om man er inden for skiven af, 
hvad den senere generalforsamling vil godkende.  

 

• Regnskaberne for de pågældende kredse, grupper og foreninger lå selvsagt klar alle-
rede til de planlagte generalforsamlinger. I bestyrelserne kan man overveje at udsende 
regnskaberne til sine medlemmer til orientering. 
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• Enkelte af jer har en ekstern revisor til at lave årsregnskab, revisionsprotokol mv.  
I skal aftale med vedkommende om at få ændret datoen for underskrivelsen i dokumen-
terne.  
Inden den udsatte generalforsamling bliver holdt, skal revisoren desuden have mulighed 
for at vurdere, om der i den noget længere periode siden regnskabsårets afslutning er 
sket hændelser, som har betydning for regnskabet, og som generalforsamlingen skal 
underrettes om.  

 

• I nogle bestyrelser vil man måske overveje at gennemføre sin generalforsamling som et 
videomøde.  
Det kan teknisk set godt lade sig gøre. DJ’s vedtægter er imidlertid ikke afklaret 
vedrørende dette.  
Derfor har FU besluttet, at DJ bør bede en ekstern advokat om en vurdering af 
mulighederne for at gennemføre generalforsamlinger mv. som et videomøde eller på 
anden måde, hvor man ikke nødvendigvis skal samle en større kreds af medlemmer. 

 
Beslutning: Godkendt. HB afventer vurdering fra den eksterne advokat vedrørende 
muligheden for at gennemføre generalforsamlinger mv. som videomøder. 

  
 

6.  Sager til efterretning/orientering 
 - 
  

 
7. Eventuelt 

 
 - 

 
 

 
/DYB 


