
 

 

12. maj 2020 Referat GODKENDT til hjemmeside 

Referat for  DJ / HB   

Mødetidspunkt 4. maj 2020 kl. 17.00 

Sted Online (Teams-link tilsendt) 
 

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

Afbud Jakob Ponsgård, Henrik Friis Vilmar. 
 

Dirigent Karen Hedegaard  
 

Deltagere, 
sekretariatet 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, Marianne Molin,  
Claus Iwersen, Hans Jørgen Dybro (ref.) 
 

 
1. Godkendelser 

X 
1.1. Dagsorden 

 
 Kun HB-medlemmer og relevante medarbejdere fra sekretariatet deltager i mødet. 

HB-observatørerne har fået tilsendt bilag til punkt 3.1. med opfordring til at komme med 
eventuelle kommentarer senest på mandag den 4. maj kl. 15. 
 
Der er ikke fremkommet kommentarer fra HB-observatører. 
 
Godkendt. 

  
 

1.2. Referat fra det seneste møde (ikke bilagt) 
 

 Godkendt. 
 
 

 

2. Meddelelser 
 Tine Johansen: Ytringsfrihedskommissionens betænkning udkom i torsdags.  

Den indeholder gode anbefalinger ikke mindst vedrørende en forbedring af 
offentlighedsloven og lovfastsættelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. 
Vi skal arbejde for at ”holde liv i betænkningen”, og vi overvejer at lave et arrangement 
om den, så snart der bliver mulighed for det. EMU inddrages i overvejelserne om dette. 
 
Allan Boye Thulstrup foreslog, at betænkningen indgår i Fagfestival-programmet. 
 
Tine Johansen: Tale fredag den 1. maj, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/tine-
johansen-aldrig-har-medier-og-kommunikation-spillet-saa-vigtig  
 
FN’s pressefrihedsdag søndag 3. maj: Medvirkede i to kronikker.  
Dels sammen med de øvrige nordiske journalistforbunds-formænd i Dagens Arena, 
se https://www.dagensarena.se/opinion/viktigare-nagonsin-att-varna-var-yttrandefrihet/   
Dels sammen med EFJ-præsident Mogens i Avisen Danmark, Jysk Fynske Mediers 
fælles tillæg, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/frie-medier-sikrer-information-
under-corona  
og https://avisendanmark.dk/artikel/debat-frie-medier-sikrer-information-under-corona  
 
Næstformandens sygemelding: Udmelding på DJ’s hjemmeside,  
se https://journalistforbundet.dk/nyhed/naestformandens-sygemelding-forlaenget  
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3. Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Producentforeningen, hjemsendelsesaftale REFERATFORBUD 
 

 Indstilling: På baggrund af det forhandlingsmandat, som FU den 28. april gav til at 
føre forhandlinger om vedlagte aftale og efter høring hos FILM&TVGRUPPEN samt 
Freelancegruppen i DJ, indstilles det, at HB godkender vedlagte aftale med Producent-
foreningen om en hjemsendelsesklausul for kontrakter indgået fra aftaletidspunktet 
frem til 31. december 2020. 
 
Beslutning: HB anbefaler, at aftalen genforhandles med henblik på, at aftalen skal 
have en kortere løbetid, og at en medarbejder hjemsendt uden løn skal kunne opsige 
sin ansættelse efter én dags hjemsendelse og ikke først efter 10 dages hjemsendelse. 
Film- & TV-gruppen og Freelancegruppen skal fortsat høres i forbindelse med 
forhandlingerne.  
Herefter skal aftalen behandles på et nyt HB-møde. 

  
 

4. Eventuelt 
 

 - 
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