
Bestyrelsesmøde 11. januar 2022, DJ Kommunikation 
 
Til stede: Nikolaj, Mona Louisa, Line, Bo, Jeanette, Nicholas  
 
Referent: Mie  
 
Dagsorden 

1. Siden sidst 
Møde i hovedbestyrelsen i december 
Nåede ikke at vende kompensation til fagligt aktive igen. Punktet bliver rykket til 
diskussion til februar.  
Arbejdsgruppen for nyt navn 
DJ Kommunikations repræsentant i arbejdsgruppen har fremlagt ideen til sub-brands, 
men det er indtil videre ikke en ide, som de andre i arbejdsgruppen er fan af.  
  

2. Nyt fra arbejdsgrupper 
Medlemsundersøgelse af DJ Kommunikations medlemmer 
Udsendt i løbet af december - svarprocent på 17%. Resultater fra 
medlemsundersøgelsen ligger på Google Drev. Alle bestyrelsesmedlemmer skal til 
næste møde i februar læse resultatet fra medlemsundersøgelsen, hvor vi vender, 
hvordan indsigter kan bruges i det fremadrettede arbejde.  
 
Kommunikation  
Intet nyt. 
 
Events  
Fire webinar er allerede i kalenderen for januar + februar. Tre af dem er arrangeret i 
samarbejde med forbundet og primært målrettet kommunikatører i det offentlige.  
 
Endnu et webinar i februar kommer snart i kalenderen. Det er i samarbejde med 
Journalisterne i DJ, og vi har holdt det flere gange i starten af et nyt år. Emnet er 
medietendenser med Dennis fra DR Medieudvikling.  
 
Derudover er der også et webinar på tegnebrættet til marts. Her er det webinar om 
video udarbejdet af Kort og Dokument Filmskolen i Lyngby. Skolen udbyder en række 
kurser og efteruddannelse, som er relevant for vores medlemmer.  
 

3. Status på hjælp til opgaveløsning fra forbundet 
Opstartsmøde med DJ blev rykket fra december til midten af januar – dvs. kommer efter 
bestyrelsesmødet. Planen er, at en medarbejder fra DJ skal hjælpe os med diverse 
opgaver. Fx i forbindelse med event og kommunikation. Der mangler dog at komme på 
plads, hvad den endelig pris bliver for at få hjælp af DJ. En af de første opgaver, vi skal 
have hjælp til, er generalforsamlingen.  



Disse typer opgaver købte vi førhen ude i byen, men det er tidligere bestemt i 
bestyrelsen, at vi gerne vil have en fast person ansat, og gerne en med tæt tilknytning 
til forbundet. Derfor giver denne løsning rigtig god mening.  
 
Generalforsamling  
Lokale: Kosmopol er booket. Vi skal dog overveje, om vi tror på, at vi kan få lov at 
afholde generalforsamlingen fysisk pga. COVID-19. Der er nemlig regler for, hvor meget 
af prisen vi skal betale for leje af lokale, hvis vi aflyser:  
Før 1. februar: gratis at aflyse 
Fra 1. februar til 12. februar: betale 50% af prisen 
Fra 12. februar - 27. februar: betale 75 % af prisen 
Derefter skal vi betale det fulde beløb.  Bestyrelsen beslutter at mødes søndag 30. 
januar for at træffe den endelig beslutning, om vi skal gå videre med fysisk event eller 
konvertere det til online.  
 
Oplægget bliver med Timmi og Brian fra Kforum og handler om Megatrends 2022. 
Mona har kontakten og skriver til Kforum for at høre, hvad deres aflysningspoliti er.  
 
Grafik: Der er lavet grafik til generalforsamlingen. De ligger på Google Drev.  

 
På næste bestyrelsesmøde i februar drøfter bestyrelsen, om der er nogle forslag til 
generalforsamlingen eller om kontingentet skal ændres.  
 

4. Jury til O-prisen 
O-prisen uddeles af Organisationsgruppen i DJ, og de har spurgt, om et af vores 
bestyrelsesmedlemmer vil være med i juryen. Nanna fra bestyrelsen melder sig.  
 

5. Eventuelt 
- 

 


