Bestyrelsesmøde i DJ Kommunikation den 12. november 2020
Møde via Microsoft Teams
Til stede: Peter Pishai Storgaard, Nikolaj Søndergaard, Line Lund Hebbelstrup, Thilde Høybye,
Mie Bertelsen, Paul Brasso, Bo Zuschlag og Helga Grønvold
Ikke til stede: Tina Mellergaard (orlov), Grazielle Aaholm, Nicholas Rindahl
Referat:
1. Valg af referent
Referent er Nikolaj Søndergaard
2. Organiseringsindsatsen i DJ v. Håkon Stolberg
Håkon Stolberg er nu kontaktperson for fagligt aktive i DJ.
Håkon fortæller, at DJ har en udfordring med organisering, hvilket man forsøger at gøre noget
ved. DJ vil bl.a. fokusere på, at færre studerende medlemmer skal falde fra, når de skal betale
fuldt kontingent som færdiguddannet. Det gælder ikke mindst kommunikationsstuderende.
Generelt kniber det med fastholdelsen af kommunikatører i DJ.
Det er også svært at skaffe fagligt aktive, og de, der er, falder hurtigt fra. Det vil man ligeledes
forsøge at lave om på. Bl.a. vil man fra DJ’s side gerne have flere aktive studerende til også at
være aktive som færdiguddannede.
3. Siden sidst + nyt fra formand, udvalg, HB mv.
Peter:Medlemmer, der ikke er en del af en specialgruppe eller medarbejderforening, vil blive
kontaktet af DJ om at melde sig ind i en gruppe. De, der ikke melder sig ind i en specialgruppe,
vil automatisk blive meldt ind i en gruppe. Vi kan derfor forvente at få flere medlemmer den
kommende tid.
Vores freelancer, der arrangerer events for os, bruger flere timer, end hun er ansat til. Indtil
videre tager hun timer fra måneden efter. Det, tror hun, fungerer, ellers kan det være, at vi må
betale for flere timer.
Line: Har været til møde i uddannelses- og kompetenceudvalget. Nu er Allan Thulstrup
(næstformand i DJ) formand. Der blev orienteret om punkter fra møde i Praktikudvalget: Man
foreslår fx at få flere studerende til at ville tage praktik i provinsen ved at give lavere løn på
praktikpladser i byen og højere løn i provinsen. Man diskuterer at politik vdr. seksuel chikane på
praktikpladser skal være krav for at blive godkendt som praktiksted.
Man har genoptaget mentorordningen i DJ. DJ har oprettet en freelancerportal.

DJ har problemer med at få lov til at møde op ved studiestart på DMJX og holde oplæg for
studerende. Line vil forsøge at finde ud af, hvad problemet skyldes.
Line foreslår webinar om at tilrettelægge sin arbejdsdag under corona, da det kom frem på
mødet, at mange studerende har det svært under krisen. Det gælder garanteret også vores
færdiguddannede medlemmer.
Thilde: Tilbagemelding fra arbejdet i hovedbestyrelsen: Der er i DJ fokus på beskæftigelse,
sexisme og corona. Intet nyt der.
Organiseringsindsatsen: Man har fået lavet en god opdeling mellem, hvad der er
medlemsservicering, og hvad der er organisering.
4. Gennemgang af økonomi v. Nikolaj
Vi havde ved udgangen af tredje kvartal et plus på 80.000 kr., hvilket egentlig ikke var
meningen, da vi har budgetteret med et underskud for året. Det skyldes dog i meget høj grad
corona. Mange arrangementer er blevet aflyst, vi bruger ingen penge på leje af steder til
arrangementer, vi bruger ingen penge på forplejning til arrangementer og bestyrelsesmøder.
Mange af de arrangementer, som vi plejer at støtte, er også aflyst.
Derfor kommer vi ikke til at kunne bruge så mange penge på medlemsarrangementer som
budgetteret med, men der er dog flere webinarer på vej resten af året.
5. KOM21 - input til program og oplægsholdere v. Peter
Der er ikke nogen, der har input.
6. Fagfortælling - input og godkendelse v. Peter - materiale:
https://drive.google.com/.../1K3wTBNlgXN10rS70unH1jD2o...
Der er forskellige forslag til rettelser af teksten. Vi vender tilbage til DJ med bud på tekst.
7. Generalforsamlingsstatus - hvem genopstiller? Ny formand?
Snak om folks tanker vedrørende opstilling ved næste generalforsamling. Flere giver udtryk for,
at de er i tvivl af forskellige grunde. Vi skal derfor nok regne med at skulle have nye
bestyrelsesmedlemmer ind.
Vi skal også på jagt efter en ny formand, da Tina som bekendt ikke genopstiller, og der ikke er
andre bestyrelsesmedlemmer, der er interesseret i posten.
Vi skal høre DJ om de praktiske ting i forhold til generalforsamlingen. Kan vi holde digitalt? Har
DJ en løsning til os? Kan vi skubbe det? Vi aftaler, at Nikolaj hører DJ.

Vi kigger på, om vi kan holde generalforsamling den 3. marts. Det bør være tids nok i forhold til
at kunne vælge delegerede til delegeretmøde.

8. Eventuelt
Vi skal tage stilling til, om vi skal sætte Cecilie (vores freelancer) i gang med at planlægge flere
webinarer? Det er der enighed om, at vi skal.

