REFERAT
DJ KOMMUNIKATIONS GENERALFORSAMLING 2018
Dato: 02.03.2019
Sted: London Pub, Godthåbsvej 4, 2000Frederiksberg
Tid: 12.00-15.00
Dirigent: Karen Hedegaard
Referent: Nina Sønderby
Stemmeudvalg: Bo Therkildsen, Mie Kjærsgaard Bertelsen og Hans Jørgen Dybro

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
•

Der er indkommet forslag til ændringer af vedtægter i tre forskellige paragraffer
(der er tre forslag plus et ændringsforslag til et forslag).

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
•
•
•

Formand, der vælges særskilt
4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
•

Valg af revisorsuppleant

8. Valg af delegerede til Delegeretmøde 2019
9. Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Formanden byder velkommen til DJ Kommunikations ordinære generalforsamling 2019
Karen Hedegaard vælges til dirigent.
Nina Sønderby vælges til referent.
Generalforsamlingen vedtages som lovlig uden indvendinger, da den har været varslet i
Journalisten tre uger forinden. Dirigenten fremviser dokumentation.
Dirigenten fortæller om muleposes indhold, programmet og oplyser om deltagernes mulighed
for at få refunderet transport til generalforsamlingen.
Dirigenten gør opmærksom på at Journalisten er tilstede.
Dirigenten fremlægger antallet af fuldmagter (11 styks) til generalforsamlingen og disse
godkendes med 23 stemmer for og 4 i mod.
Formandens Beretning
Formanden præsenterer den mundtlige beretning for 2019.
Dirigenten åbner for spørgsmål til formanden fra salen.
Beretningen debatteres i salen.
Formandens beretning godkendes
Regnskab
Kasserer Jeppe Locht fremlægger regnskabet.
Regnskabet debatteres i salen.
Revisorsuppleant Peter Skautrup fremlægger den faglige revision af regnskabet.
Regnskabet debatteres i salen.
Der stemmes om godkendelse af regnskabet, og regnskabet godkendes.
Budget
Kasserer Jeppe Locht fremlægger forslag til budget for det kommende år. Det fremhæves at
der ikke skal stemmes om budgettet og det fremlagte kun er et forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 20,-.
Der stemmes om uændret kontingent på kr. 20,-. og det vedtages med flertal

Forslag fra bestyrelse og medlemmer

§4
Nuværende formulering
§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden kommunikationsvirksomhed
er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation. Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan
optages som O-medlemmer efter eget ønske.
Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som O-medlemmer i
DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun Omedlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt
Forum.
Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i
overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.
I-medlemmer har adgang og taleret til alle arrangementer i gruppens regi.
I-medlemmer kan ikke stemme og er ikke valgbar til generalforsamlinger og DJs delegeretmøde/Fagligt Forum.

Forslås ændret til:
(Forslag 1)
§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden kommunikationsvirksomhed
er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation medmindre de er medlem af en medarbejderforening. Øvrige
medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan optages som O-medlemmer efter eget ønske.

Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som O-medlemmer i
DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun Omedlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt
Forum.

Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i
overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.
I-medlemmer har adgang og taleret til alle arrangementer i gruppens regi.
I-medlemmer kan ikke stemme og er ikke valgbar til generalforsamlinger og DJs delegeretmøde/Fagligt Forum. Imedlemmer er ikke valgbare til DJs delegeretmøde/Fagligt Forum og har ikke stemmeret ved valg af delegerede.
Derudover har interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme rettigheder og pligter i DJ
Kommunikation.

Forslagsstiller: Per Roholt, Kir Klysner, Jeppe Locht, Allan Boye Thulstrup, Peter Lundblad, Torben Dan Pedersen, Andrea
Hoffmann, Paul Brasso.

Forslaget debatteres i salen.
Forslaget blev vedtaget med over 2/3 af stemmerne.
Herefter gælder det at bådeI-medlemmer og O-medlemmer er stemmeberretigede og alle får derfor en ny
stemmeseddel.

§5
Nuværende formulering
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

Forslås ændret til:
(Forslag 2)
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og optil syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden fungerer som tillidsmand for
medlemmerne. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, så der
hvert år vælges to til tre medlemmer.
Der vælges hvert år op til fem suppleanter. Første- og anden suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne
med taleret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.
Forslagsstiller: Bestyrelsen i DJ Kommunikation
Ændringsforslag til ændringsforslaget:
(Forslag 3)
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden skal være O-medlem af DJ
Kommunikation. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne. De øvrige medlemmer af bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, så der hvert år vælges to til tre medlemmer.
Der vælges hvert år op til fem suppleanter. Første- og anden suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne
med taleret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

Forslagsstiller: Finn Arne Hansen
Finn-Arne trækker sit forslag tilbage.
Afstemningen splittes op, således at de enkelte dele af forslaget bliver afstemt hver for sig.
Der skal være 4 afstemninger om dette forslag.
1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer.
Denne del er vedtages med over 2/3 dele af stemmerne.

2.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Dette er vedtaget
Denne del vedtages med over 2/3 dele af stemmerne.

3.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, så der hvert år
vælges to til tre medlemmer.
Denne del bliver ikke stemt igennem. Derfor vælges alle medlemmer af bestyrelsen fortsat ind hvert år.

4.

Der vælges hvert år op til fem suppleanter. Første- og anden suppleanten har ret til at deltage i
bestyrelsesmøderne med taleret.
Denne del bliver ikke stemt igennem og bliver derfor ikke vedtaget. Derfor er der fortsat ikke noget loft på
antallet af suppleanter i bestyrelsen.

§6
Nuværende formulering:
§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers varsel og
med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
•
•

Formand, der vælges særskilt
4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer

• Suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
•

Valg af revisorsuppleant

Foreslås ændret til:
(Forslag 4)
§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers varsel og
med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
• Formand, der vælges særskilt
• 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
• Op til 5 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
•

Valg af faglig revisor revisorsuppleant

Forslagsstiller: Bestyrelsen i DJ Kommunikation
Da det forrige ændringsforslag om antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ligger op til at det skal være den
nuværende formulering, så derfor stemmes der kun om hvorvidt der skal ændres punkt 7.
Ændringen vedtages.
Hermed ser vedtægten således ud:
§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers varsel og
med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
•

Formand, der vælges særskilt

•

4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer

•

Suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
•

Valg af faglig revisor

Valg af formand
De tre kandidater( Per Roholt, Kir Klysner og Tina Mellergaard Jensen) præsenterer sig selv.
Per Roholt trækker sit kandidatur tilbage.
Skriftlig afstemning om formandsvalg.
Stemmerne var fordelt således:
Tina Mellergaard Jensen: 31 stemmer
Kir Klysner: 18 stemmer.
Tina Mellergaard Jensen vælges som ny formand i DJ Kommunikation.

Valg af bestyrelse:
Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen:
Peter Lundblad, Andrea Hoffman, Thilde Høybye, Troels Gadegaard Frølich, Line Lund Hebbelstrup,
Nikolaj Søndergaard, Peter Pishai og Grazielle Aaholm og Paul Brasso.
Ved den skriftlige afstemning blev stemmerne fordelt således:
Thilde Høybye: 29 stemmer
Troels Gadegaard Frølich: 28 stemmer
Line Lund Hebbelstrup: 26 stemmer
Nikolaj Søndergaard: 22 stemmer
Peter Pishai: 17 stemmer
Grazielle Aaholm: 13 stemmer
Peter Lundblad: 11 stemmer
Andrea Hoffman 11 stemmer
Paul Brasso: 6 stemmer.
Hermed består den nye bestyrelse af Thilde Høybye, Troels Gadegaard Frølich, Line Lund
Hebbelstrup, Nikolaj Søndergaard, Peter Pishai og Grazielle Aaholm.
Valg af suppleanter:

Følgende medlemmer stillede op som suppleanter for bestyrelsen:
Maya Schott, Lars Aaes, Stine Bjerre Herdel, Paul Brasso og Peter Lundblad.

Stine Bjerre Herdel: 29 stemmer
Maya Schott: 24 stemmer
Lars Aaes :22 stemmer
Peter Lundblad: 17 stemmer
Paul Brasso : 11 stemmer
Alle der stillede op som suppleanter blev valgt ind og er blevet tildelt suppleantrolle efter andel af
stemmer.

Valg af delegerede
Det vedtages at alle som har skrevet sig op som delegerede vælges.
Generalforsamlingen godkender listen af delegerede.

Eventuelt
Kir Klysner takker for en god generalforsamling og holder en tale for afgående formand Per Roholt,
samt byder velkommen til den nye bestyrelse.

