
Bestyrelsesmøde i DJ Kommunikation den 9. november 2021

Tilstedeværende:

Nikolaj Søndergaard, Mie Bertelsen, Jeanette Hedegaard, Mona Louisa Flouberg Bastholm, Bo
Zuschlag, Mie Borggreen Winther, Line Lund og Nanna Snebjørn

Referat:

● Fotografering til hjemmesiden

Der blev taget billeder af alle tilstedeværende til specialgruppens hjemmeside.

● Hvad kan forbundet hjælpe med? (med Håkon Stolberg fra DJ)

Håkon gennemgik, hvilke tilbud DJ i dag har på hylderne til specialgrupper og kredse.

Bestyrelsen har et ønske om at få tilknyttet en person, der på deltid kan løse
kommunikationsopgaver, praktiske opgaver og arrangere events. Helst en person, der har sin
daglige gang på Gl. Strand og tæt kontakt til forbundet. Bestyrelsen vil i dialog med Håkon frem
mod næste bestyrelsesmøde arbejde videre med, hvordan vi kan denne rolle kan strikkes sammen,
hvilken rolle DJ skal spille, og hvordan økonomien kan hænge sammen.

Håkon tilbyder, at DJ på forsøgsbasis løfter opgaver for os, så vi kan danne os et indtryk af
omfanget, og om det kan være en løsning på længere sigt.

Bestyrelsen vil frem mod næste bestyrelsesmøde få lavet en liste over de opgaver, vi gerne vil
have løst. Håkon undersøger mulighederne fra DJ’s side.

● Siden sidst

Der har været afholdt møde i hovedbestyrelsen (HB). Af vigtige beslutninger kan nævnes:

- Forslag om markante ændringer af DJ’s fagfestival er blevet nedstemt i HB. Fagfestival i
2022 kommer altså til at blive afholdt under nogenlunde samme rammer som i dag.

- Punkt om tabt arbejdsfortjeneste blev udskudt, da HB havde fået indstillingen fra
arbejdsgruppen for sent.

- Fagbladet havde oprindeligt sendt en ansøgning om penge fra sikringsfonden til at videreføre
kommunikationspodcasten Budskab, men fik afslag, da der kun kan bevilliges penge til
udvikling og ikke driftsopgaver. Journalisten sendte derfor en ny ansøgning til nye projekter,
som der blev bevilliget. Journalisten vil dog indtil videre fortsat producere podcasten.

Mona fortalte om arbejdet med KOM22. Vi skal tage stilling til, hvor mange billetter vi vil købe
til at udlodde til medlemmer, der deltager i vores kommende medlemsundersøgelse. Det blev
besluttet, at vi køber fire billetter.



Navnearbejdsgruppe: Line sidder i arbejdsgruppen under HB, der arbejder med et eventuelt nyt
navn til forbundet. Line efterspørger, om der er nogen fra bestyrelsen, der kan dele udvalgsposten
med hende, da det er tidskrævende. Mie W deler den med hende fremover.

● Nyt fra arbejdsgrupperne

Events: Vi kommer ikke til at streame det kommende webinar den 18. november, da der er flere
udfordringer, der umuliggør at få streaming på med den korte tid til eventet. DJ er efter planen
klar til at kunne tilbyde streaming af events en gang i det nye år, og ambitionen for bestyrelsen er
fortsat at kunne streame vores arrangementer, når DJ kan stille de tekniske ressourcer til rådighed.

Vi aftaler, at vi og DJ bør have mere fokus på at promovere allerede afholdte webinarer.

Kommunikation: Vi har fået tilknyttet en studentermedhjælper fra DJ. Samarbejdet er kommet i
gang, men vi oplever ikke, at tilknytningen af en studentermedhjælper er løsningen på den lange
bane. Vi vil gerne have en person tilknyttet, som er tættere på både os og DJ, og som er så
selvkørende som overhovedet muligt. Det understreger behovet for at få en person ind, der kan
løfte flere forskellige opgaver for os, hvilket vi også vendte under punktet med Håkon.

Medlemsundersøgelse: Vi nåede ikke punktet. Der informeres i Facebook-gruppen.

● Ny arrangementskoordinator + Hvordan får vi løftet de forskellige opgaver?

Vores nuværende arrangementskoordinator Cecilie kan ikke løfte opgaver for os i januar, februar
og marts 2022.

Bestyrelsen vedtager, at vi på den korte bane vil forsøge at lade DJ overtage den del af den
kommende eventplanlægning, som de kan. Og så vil vi som beskrevet ovenfor forsøge at få hyret
en medarbejder ind, der kan løse vores opgaver på længere sigt.

● Generalforsamling

Vi vedtager, at det faglige oplæg før generalforsamlingen bliver ved chefredaktør for Kforum
Timme Bisgaard Munk og lektor i kommunikation Brian Due. Emnet bliver aktuelle
kommunikationstendenser. De to har tidligere holdt oplæg for foreningen, og det var vellykket.

Det besluttes, at generalforsamlingen skal holdes i Metropol.

Mie har udarbejdet en opgaveliste, der ligger på drevet. Bestyrelsesmedlemmerne meldte sig på
forskellige opgaver. Opgaver og navne kan ses i dokumentet:
https://docs.google.com/document/d/1Z8xugYFz8dSBqR0-YpXCp8KjwteoALGSf1FIm4-iqqc/ed
it?usp=sharing

● Eventuelt

Økonomi: Der er kommet nyt kvartalsregnskab, som vi ikke nåede at gennemgå. Der informeres i
Facebook-gruppen.

https://docs.google.com/document/d/1Z8xugYFz8dSBqR0-YpXCp8KjwteoALGSf1FIm4-iqqc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z8xugYFz8dSBqR0-YpXCp8KjwteoALGSf1FIm4-iqqc/edit?usp=sharing
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