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De fleste år har 365 dage, og når jeg nu igen skal fortælle om året, som er gået i 
Dansk Journalistforbund og Kreds 4, føler jeg, at dagene er fløjet forbi i hurtigt 
tempo. Men går vi lidt ned i detaljen, har året budt på utroligt meget.  

Først vil vi komme ind på de mange arr. vi i årets løb har afholdt i Kreds 4.  

Som nogle måske husker, var der til generalforsamling i 2015 et medlem, som 
foreslog, at bestyrelsen skulle lave et budget. Forslaget blev nedstemt med et 
overvældende flertal, men det gav stof til eftertanke. 

I bestyrelsen har vi drøftet, om det ville være praktisk muligt med et budget. Vi er 
stadig af den overbevisning, at det ikke er nødvendigt, for det vil kræve et større 
arbejde med hensyn til regnskabet, da der så år for år skal tilføjes nye kolonner med 
budget, hvilket vil medføre større udgifter til den eksterne revisor. 

De kontingent kroner, der kommer ind år for år, kan og skal bruges på aktiviteter, der 
kan bibringe medlemmerne ny viden og socialt samvær.  

Forenklet kan man sige, at de kontingent kroner, som kommer ind i løbet af året, er 
kredsens budget, og så længe de bliver brugt i medlemmernes interesse, gør det ikke 
nået, hvis vi nærmer os et rundt nul på bundlinjen.  

Det største arr. var ubetinget Superlørdagen den 9. maj i DGI huset. Det foregik i 
samarbejde med Kommunikation & Sprog og 80 medlemmer deltog. 

Derudover havde vi i samarbejde med Kreds 6 Jysk Fagfest over en efterårsweekend 
på Hobro Vandrehjem, hvor vi var omkring 40 deltagere.  

Kredsenes Studietur til Strassburg i begyndelsen af september, hvor vi nærmest 
flyttede ind i EU-parlamentet i fire dage var også en succes, og de afsløringer, som 
Rikke Karlsson fra DF kom med, førte senere, da hun meldte sig ud af DF, til to 
fyraftensmøder i henholdsvis Kreds 6 og Kreds 4.  

Men nu er det på plads at overlade ordet til de to bestyrelsesmedlemmer, 
næstformand Karsten Pedersen og formand for aktivitetsudvalget, Helle Veel, som 
har været bagmand og bagkvinde. 

 



Superlørdag  

Lørdag den 9. maj 2015 bød Dansk Journalistforbund Kreds 4 i Østjylland og 
Kommunikation og Sprog Midtjylland velkommen til Superlørdag i DGI-huset i det 
centrale Aarhus. Dagen igennem blev der stillet skarpt på de kompetencer og 
udfordringer, som journalister og kommunikatører fremover skal tænke ind i 
karriereovervejelserne. En god festmiddag rundede Superlørdag af. 80 medlemmer 
deltog. 

Vi ville i Kreds 4 gerne prøve noget nyt, der virkelig kunne give folk noget for deres 
kontingentkroner. Så vi fandt ud af, at vi ville tilbyde vores medlemmer noget af den 
ypperste viden og mulighed for at reflektere over ens egen rolle i den lynhurtige 
udvikling og afvikling, der sker overalt i mediebranchen i disse år. 

Blandt oplægsholderne var:  

• Henrik Føhns, journalist og studievært på DR’s radioprogram Harddisken der 
holdt oplæg om teknologiudviklingen.  

• Lasse Høgfeldt, afdelingsdirektør for Jyske Bank kommunikation, der fortalte 
om bankens store web-tv satsning. 

 
Evaluering:  

96 % af deltagerne vil gerne have SuperLørdag igen, 80,77 % af deltagerne vil gerne 
have det inden for et år. 
 

Torsdags Akademi:  

Et nyt koncept så dagens lys i 2015, nemlig Torsdags Akademi, som blev holdt den 
19. marts og igen den 26. marts 2015. Konceptet går ud på, at man møder to torsdage 
og får undervisning i et givent emne. Kurset var udsolgt på otte timer! Første gang 
var det mobilvideo, der var emnet.  

12 deltog i de to torsdage. Det er en begrænset antal deltagere, men er der flere 
deltagere, bliver udbyttet for lille. Alle deltagerene gav en virkelig god respons på 
Torsdags Akademi, der udfylder et hul for mange, der ikke har råd til selv at betale 
for gode kurser eller ikke kan få deres arbejdsgiver til at betale de ofte rigtige mange 
penge, et kursus koster. Nye Torsdags Akademi er pt. i planlægningsfasen.  
 

 

 



MEDLEMSMØDER 2016 

 

Rene DJ arrangementer  

Netværkscafé for ledige, freelancere og andre, der vil videre med deres karriere - 35 

Mød "den forvirrede pige fra Rebild" - 26 

Historien om TV-Avisen - 22 

Styrk budskaberne gennem oplevelser - alternative måder at arbejde med 
kommunikation på! – 19 

Kan man være nødhjælper og dokumentarist på samme tid? – 27 

Mod Vinden - Danmarks plads i Europa – 15 

Oplev Cuba før det er for sent! – 23 

Film: The Man who saved the World og snak med instruktøren – 33 (biograf og 
oplæg af instruktøren) 

SEO: Knæk koden og stryg til tops på Google – 37 

Besøg på Aarhus Bryghus – 17 

Torsdagsakademi med mobilvideo – 12 (fuldt hus) 

 

 

Samarbejde med KS 

Fagfestivalen Superlørdag - 60 

Workshop om projektledelse – 20 (fuldt hus) 

Projektledelse: Lær at sætte mål og gode planer for dine projekter – 10 (fuldt hus) 

Sociale medier anno 2015 – 22 

Mød op på Graceland og bliv klog på Instagram 

 

Samarbejde med Visuelt Forum 

WordPress - sådan kommer du i gang!  



Det har været en stor fornøjelse at være formand for bestyrelsen, for vi har en utrolig 
velfungerende bestyrelse, hvor alle har vist en stor interesse og ydet en flot indsats, 
og det gælder også for de tre suppl., som har deltaget i arbejdet på lige fod med os 
andre, og det skal de alle have en stor tak for. 

Torben Larsen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen for at give plads til yngre 
kræfter. Torben Larsen kom ind i bestyrelsen i 2006 og hermed vil jeg sige tak til 
Torben for de mange år i bestyrelsen. 

Med hensyn til kredsens ledige kan jeg vise jer følgende (pdf) 

 

Årets gang i Dansk Journalistforbund 

Dansk Journalistforbund besluttede på delegeretmødet i april 2015 at lægge en evt. 
fusion med Kommunikation og Sprog (KS) i mølposen. Om den på et tidspunkt vil 
blive pakket ud igen, er svært at spå om. Men i 2015 var forskellene på DJ og KS så 
store, at en fusion på det overordnede plan ikke var mulig. Kreds 4 var den første 
kreds, der fra begyndelsen havde kontakt med den lokale afdeling af KS, og vi har – 
som I har kunne se af det forrige - gennem de senere år samarbejdet om arr., der har 
haft fælles interesse. Og det har vi stadig, for på det plan kan det fungere.  

I de år, hvor DJ arbejdede med fusionsplanerne, fyldte det meget, og det blev flittigt 
diskuteret på de fleste HB-møder. Der blev nedsat en del udvalg, der ikke kun 
kikkede fremad, men også bagud, for en stor del af fusionsøvelsen gik ud på at 
analysere Dansk Journalistforbund ned i den mindste detalje og ud i de fjerneste 
afkroge.  

Megen af den viden, vi på den måde fik synliggjort, indgår allerede i dag - og vil ikke 
mindst i fremtiden - være med til at påvirke udviklingen i DJ. Det bliver for alvor 
synliggjort, når de delegerede mødes til Faglig Forum 17.-18. april i København, 
hvor et af punkterne bliver demokrati i DJ. Der kommer jeg nærmere ind på om lidt. 

Jeg vil kraftigt opfordre de tilstedeværende, som ikke vælges i en medarbejderfor-
ening, men vælges på kredslisten eller i arbejdsløshedsgruppen, til at lade sig vælge 
som delegerede, for det er den eneste måde at få indflydelse på, hvad der skal ske i 
DJ fremover.  

Fagligt Forum er en mærkelig hybrid i DJ. Førhen havde vi et årligt delegeretmøde, 
hvor medlemmerne af hovedbestyrelsen blev valgt. Men for at give de valgte HB-
medlemmer tid til at arbejde og sætte sig ind i tingene, blev det på et delegeretmøde 



besluttet, at delegeretmødet skulle foregå hvert andet år – i ulige år – mod, at der i 
lige år skulle være et større fagligt arrangement, som blev til Faglig Forum.  

Problemet med Fagligt Forum, som det fungerer i dag, er, at der ikke, som til et 
delegeretmøde, bliver stemt om tingene, men alligevel skal man vælges som 
delegeret for at deltage. Det betyder, at det stort set er de samme, som deltager år 
efter år, og på den måde forhindrer det mange medlemmer, som ikke har deltaget i 
generalforsamlinger, i at deltage. Når vi for eksempel kigger os omkring i dette lokale 
er det jo tydeligt, for der er omkring 1800 medlemmer i Kreds 4, der har mulighed for 
at deltage i en generalforsamling i Kreds 4.  

Det er i forvejen ikke nogen hemmelighed, at det er utroligt svært at få medlem-
merne til at deltage i både delegeretmøde og Fagligt Forum, og det vidner antallet af 
deltagere tydeligt om, da det kun er en brøkdel af det antal, kredse, grupper og 
foreninger har mulighed for at få valgt, der reelt bliver udnyttet. HB er i øjeblikket i 
gang med at undersøge, hvilke muligheder der er for at ændre det nuværende system, 
så antallet af delegerede i de forskellige kredse, grupper og specialforeninger bliver 
mere retfærdigt fordelt. Det kan bl.a. betyde, at antallet af delegerede bliver 
reduceret. 

Med hensyn til demokratiet i DJ spiller kredsene en vigtig rolle, og som tidligere 
nævnt bliver det et vigtigt tema på Fagligt Forum i april. Vi har i de senere år været 
vidner til en del fusioner inden for medieverdenen, og det har den logiske 
konsekvens, at vi må gennemtænke den nuværende kredsstruktur og rolle. I 
betragtning af de mange fusioner er det ikke sikkert, at den nuværende geografiske 
opdeling af kredsene er hensigtsmæssigt, så måske har vi brug for nytænkning.  

Det vil kredsenes bestyrelser begynde med 1.-3. april, hvor det traditionsrige 
kredstræf finder sted. I år er det kreds 4, der står som arr. og det finder sted i Ry, hvor 
”Kredsenes rolle i et dynamisk DJ” bliver hovedtemaet. 

Medierne har ry for at være samfundets vagthunde, og kredsene har gennem mange 
år haft til opgave at være vagthunde i DJ, forstået på den måde, at vi har kunnet gøre 
opmærksom på ”fodfolkets” holdninger og daglige problemer i mediebranchen, og 
det beviste sin styrke i forbindelse med den ”nye” offentlighedslov.  

Kredsene var de første, der i begyndelsen af 2010 gjorde opmærksom på de 
problemer, der kunne opstå med § 24 om ministerbetjening og § 27 stk. 2 om 
politiker-reglen. Begge kunne medføre mere lukkethed i det offentlige. Loven blev 
vedtaget i 2013, og en efterfølgende opgørelse fra Dagbladet Information viser, at 
360 aktindsigter siden januar 2014 er blevet forhindret med begrundelsen i lovens § 



24. Samtidig er den såkaldte politiker-regel i lovens § 27 stk. 2 blevet anvendt 50 
gange i samme periode. 

Det var ikke kun menige journalister, der var betænkelige ved Offentlighedsloven. 
Der blev oprettet en protestunderskrivning på Facebook – Nej tak til 
offentlighedsloven - og i 2013 var der over 97.000 der havde skrevet under. Det var 
den hurtigst voksende protestgruppe på Facebook, og da der kun var omkring 16.000 
medlemmer i DJ, var det tydeligt, at også ”almindelige” mennesker var bekymrede.   

Nyt formandsskab i DJ 

Mogens Blicher Bjerregård, blev valgt som formand i 1999. Som indledning til et 
HB-møde i begyndelsen af 2015 fortalte han, at han ikke ønskede at genopstille til det 
kommende delegeretmøde. Så da Lars Werge bekendtgjorde, at han ville stille op til 
valget som formand, stod DJ i en situation, hvor der både skulle vælges en formand 
og næstformand.  

Efter en spørgerunde blandt HB-medlemmerne stod det klart, at der ville blive mange 
kandidater til næstformandsposten. I tiden efter kom der faktisk seks kandidater. Den 
eneste, der ikke var HB-medlem, var Tine Johansen, som havde en fortid på EB og 
DR, men på EB havde hun været tillidsmand i en årrække. 

Som jeg fortalte i bestyrelsens beretning sidste år, var jeg orienteret om et par 
stykker, der overvejede at stille op til kampvalg mod Lars Werge. Men de fortrød, og 
modkandidaten kom fra en uventet kant, da Uffe Gardel, som på det tidspunkt var 
tillidsmand på Berlinske og tidligere medlem af hovedbestyrelsen, bekendtgjorde, at 
han ville stille op mod Lars Werge. 

At Lars Werge fik en modkandidat havde i mine øjne en stor fordel. Da Lars Werge i 
2011 udfordrede den siddende næstformand, Fred Jacobsen, nåede vi aldrig ud i et 
kampvalg, for Fred valgte at trække sig i sidste øjeblik. Det betød, at Lars Werge som 
den eneste kandidat automatisk blev valgt, og ingen vidste, hvor stor opbakning han 
havde blandt de delegerede. Det samme skete i 2013, hvor der heller ikke var 
modkandidater. 

I 2015 havde de delegerede så mulighed for at afgive deres stemmer, og det førte til, 
at Lars Werge, og vi andre, fik nogle stemmetal at forholde sig til, da Lars vandt 
suverænt og fik omtrent dobbelt så mange stemmer som Uffe Gardel. 

Af de seks kandidater til næstformandsposten fik Per Roholt og Tine Johansen flest 
stemmer i 1. runde, så nu var spørgsmålet blot, hvem af de to, der skulle være DJ’s 
næstformand. Skønt Per Roholt havde haft en lang karriere som HB-medlem, og Tine 



Johansen som forholdsvis ukendt og aldrig havde været i HB, vandt Tine en 
overbevisende sejr i 2. runde.  

Skønt jeg har respekt for de fleste af de seks kandidater, som stillede op til næstfor-
mandsposten, var jeg ikke i tvivl med hensyn til Tine Johansen. Jeg har kendt Tine i 
små 20 år, og ved, hvad hun består af.  

Det er næsten et år siden, og hvordan er det så gået? Jeg kan med tilfredshed 
konstatere, at Lars Werge for alvor er trådt i karakter som formand, og jeg er glad for, 
at han valgte at komme her i dag. Som et eksempel vil jeg blot nævne den ændring, 
der er sket i forbindelse med vores formandsmøder, hvor formænd for kredsene, 
specialgrupperne og specialforeningerne mødes jævnligt med Lars Werge, og hvor 
der i dag er afsat den nødvendige tid til at komme mere i dybden med de forskellige 
ting. 

Og med Tine Johansen har vi fået en næstformand, der ikke er bange for at opsøge 
problemerne og komme med markante udtalelser. 

Derudover er det mit klare indtryk, at Lars og Tine har et godt samarbejde, så jeg kan 
kun sige, at vi har fået et formandskab, som på det politiske plan ser ud til at blive en 
styrke for DJ i de kommende år. 

Hermed et ønske om en god generalforsamling. 

 

 

 

 


