
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kommunikation - tirsdag den 8. juni 2021

Referent: Nanna Snebjørn

Til stede: Nikolaj Søndergaard, Jeanette Hedegaard, Mie Bertelsen, Mie Winther, Mona Bastholm,
Line Hebbelstrup og Nanna Snebjørn

Dagsorden:

Siden sidst
Formanden orienterede om første hovedbestyrelsesmøde i år. Formanden fortalte HB, at de burde
have bedt deltagerne om at evaluere fra delegeretmøde, at mødet i fremtiden skal være mere
effektivt – herunder at deltagere skal have kortere taletid.

Vi er blevet spurgt, om vi vil komme med input til udvalget FFF (Fag, Fremtid og Fællesskab) i
HB. Vi har meddelt, at vi vil indstille Line Hebbelstrup og evt. Formanden til denne udvalgsgruppe.

Kommunikationsuddannelsen på DMJX har meldt ud, at de ikke længere vil promovere de
virksomheder, som ikke betaler praktikanter løn på 6 semester.

Status fra arbejdsgrupperne
Gennemgang af nuværende og kommende arbejdsopgaver i de forskellige arbejdsgrupper: Events
og netværk, Kommunikation, Medlemsundersøgelse.

Mie Bertelsen fortæller, at vi planlægger et større arrangement i efteråret. Ingen webinar er endnu
planlagt til efteråret.

Jeanette Hedegaard, der administrerer vores Facebookopslag, vil lave et eller to opslag om ugen på
vores Facebookgruppe.

Kommende møde i DJ om medlemsundersøgelse. Formanden fortæller, hvad man har tænkt at
spørge medlemmerne om.

Redaktionsmøde med Journalisten
Mie Winther har aftalt med chefredaktøren på Journalisten, at vi kan deltage på et redaktionsmøde i
Juli.



Aktivitetspuljen
Der diskuteres, om vi skal give 15.000 kroner til et medlem for et bogprojekt på Grønland. Alle er
enige om, at vi ikke støtter projektet, da vi ikke mener, det er relevant for DJ KOM medlemmerne.

Der er 30.000 kroner i puljen i år.

Det bliver aftalt, at vi skal være bedre til at annoncere, at vores medlemmer kan søge fra
aktivitetspuljen. Samt lave en bedre beskrivelse af, hvad man kan søge penge til.

Sommer (efterårsseminar)
Der er enighed om, at vi afholder seminaret i September. Der bliver foreslået den 18. September.
Line Hebbelstrup, Nikolaj Søndergaard, Mie Winther og Nanna Snebjørn vil stå for planlægning af
seminaret.

Expense app og udlæg
Nogle oplever problemer med oprettelsen af appen. Mona Bastholm (vores kasserer) kigger på det.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.


