
Referat af ordinær generalforsamling i 

Journalisternes Ferieforening den 29. februar 2020 på 
Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld 

 
Svend Will blev valgt som dirigent. 

Lone Will blev valgt som referent. 
 

Formanden, Henrik Louis Simonsen, præsenterede navnene 
på bestyrelsen, som foruden ham selv består af Bo Lehm, 

Kurt Simonsen, Allan Boye Thulstrup, Lars Rugaard, Niels 
Peter Arskog og Jette Hvidtfeldt. 

 
Formanden orienterede  

 
'Journalisternes Ferieforening er den demokratiske 

fødekæde for Journalisternes Feriefond. 

Siden dens dannelse i 1999 har ferieforeningens bestyrelse 
valgt og indstillet medlemmer af feriefondens bestyrelse 

samt været et forum for medlems-indflydelse på udbuddet 
og indretningen af ferieboliger for medlemmer af Dansk 

Journalistforbund. 
Alle medlemmer af forbundet er samtidig medlemmer af 

ferieforeningen og kan både stemme og stille op ved valg til 
foreningens bestyrelse på den årlige generalforsamling. 

 
Der opkræves ikke kontingent, så foreningen har ikke egne 

midler til disposition. Dens udgifter ved møder afholdes af 
feriefonden. 

 
Har foreningen så kunnet opfylde deres formål? Hertil er 

svaret ja, for vi er tæt forbundet med kreds-bestyrelserne i 

DJ - og derved medlemmerne i DJ. 
Derfor har vi fundet det naturligt at henlægge den årlige 

genralforsamling til kredsenes årlige kreds-træf forskellige 
steder i danmark . 

 
Det har altid være kredsenes ønske at tage et medansvar 

for denne forening og feriefonden, der jo bygger på en store 
gave fra kreds 1, i form af en række ferie-boliger og ferie-

lejligheder, der har været grundlag for mange medlemmers 
ferie-oplevelser. Driften af disse er henlagt til en erhvervs-

drivende fond for at sikre fremtiden og driften af disse 
ferietilbud. 

 
Vi har pligt til at udvikle os og følge med fremtiden. Derfor 

kan denne genralforsamlingen blive den sidste i den form, vi 

kender. Vi skal senere tage stilling til og forhåbentlig 
vedtage nye vedtægter. Da vi er den demokratiske 

fødekæde for journalisternes feriefond og vi gerne vil være 



tæt på medlemmerne i DJ, har vi i bestyrelsen for 

ferieforeningen et håb om at henlægge vores 
generalforsamling til forbundets delegeretmøde, der 

afholdes hvert andet år på en lokalitet, som 
hovedbestyrelsen vælger. 

 
Og hvis man kigger på aktiviteter i DJ Ferie og særligt Store 

Feriedag, så er der udsendt nyhedsbrev til 5089 tilmeldte 
medlemmer. De blev åbnet af 64,4%, svarende til 3278. 

På Store Feriedag den 17. januar kl. 8 om morgenen sad 
der mange medlemmer rundt om i landet med fingeren på 

musen i håb om, at det skulle lykkes for dem at leje et at 
vores mange ferietilbud. 

 
 

Og ferieboliger - dem har vi i alt 12 af - rundt omkring i 

Danmark, England , tyskland , Frankrig og Italien. 
 

Men mange blev skuffet, og der er siden kommet en del 
forslag om, hvordan vi kunne det gøre det bedre - måske 

stille medlemmerne mere lige? For ikke alle bor et sted med 
en sikker og hurtig internet-forbindelse. 

 
Bestyrelsen for Ferieforeningen har i øjeblikket fået fonden 

til kigge på en teknisk løsning. Måske således, at 
medlemmerne kan tilmelde sig med deres ønsker om sted 

og ferieuge. Derefter kunne der så foretages en lodtrækning 
med et edb-program. Så håber bestyrelsen, at det resulterer 

i, at medlemmerne føler en større retfærdighed. 
 

Ferieforeningen har ikke den store aktivitet, for dens 

fornemste opgave er at udpege medlemmer af feriefonden. 
Senest har vi valgt Lars Rugaard som medlem af fondens 

bestyrelse.' 
 

 
. Et fra Christina Kjeldsen, der lød: 

 
'Jeg foreslår en karens-periode ift. feriehusene i de 

meste attraktive ferieuger (dem der er rift om på 
Store Feriedag) 

Altså, at hvis man fx har haft et af dem i de mest 
eftertragtede perioder i de seneste tre år, så ryger 

man bagerst i køen til //kan ikke booke dem. 
Jeg foreslår også, at man reviderer 'Store Feriedag' 

-konceptet, hvor flere oplever at blive tildelt det 

ønskede hus i en uge, men at 'blive overhalet 
inden om', inden de får indtastet deres 

oplysninger. Mig selv inklusiv. Det virker ærligt talt 



ikke optimalt og langt fra fair, når nu feriehusene 

er nogle, vi allesammen betaler til.  
Jeg prøver hvert år, men det er ikke lykkedes mig 

og jeg har derfor ikke haft glæde af et feriehus i 
mine børns ferie de sidste syv år, mens jeg kan se, 

at andre har 'held' år efter år.' 
 

Og et andet fra Jakob Risbro, der lød: 
'Jeg vil gerne stille forslag om, at der bliver lavet andre 

regler for booking af ferieboliger, så det sker ved 
lodtrækning ud fra optjente lodder og ikke som nu, ved 

digitale tilfældigheder.' 
 

 
Der var stor forståelse for de to forslag samt indholdet. 

Generalforsamlingen valgte at videresende de to forslag til 

Journalisternes Feriefond, for det er kun Feriefonden, der 
kan ændre reglerne om udlejning . 

 
Fra bestyrelsen var der indkommet forsalg om 

ændrede vedtægter i § 4 og § 6 og § 8. 
 

Det er bestyrelsens ønske, at den ordinære genralforsamling 
kan afvikles i forbindelse med Dansk Journalistforbunds 

delegeretmøde eller DJ-kredsenes kredstræf, der afholdes 
hvert 

andet år, så det dermed bliver nemmere for medlemmerne 
at deltage i generalforsamling i Ferieforeningen . 

 
Og som en konsekvens af ændret generalforsamling til hvert 

andet år skal regler om valg til bestyrelsen også ændres, 

således at alle i bestyrelsen er på valg hvert andet år . 
 

Bestyrelsen ønsker også at ændre vedtægten om udpegning 
til feriefondens bestyrelse, således at bestyrelsen og 

suppleanterne vælger ud fra sin midte de medlemmer af 
bestyrelsen for Journalisternes Feriefond, som det – efter 

fondens fundats – tilkommer foreningen at udpege. 
 

Bestyrelsens forsalg til vedtægtsændring blev vedtaget. 
 

Forslag til valg til bestyrelsen: 
 

På valg var Jette Hvidtfeldt, Bo Lehm og Henrik Louis 
Simonsen 

Alle blev genvalgt, dog kun for et år. 

 
Som suppleanter valgtes Silja Smith, Kreds Fyn, Kirsten 

Lykke Hansen, Kreds 4, og Karen Hedegaard, Kreds 1. Alle 



blev vagt for et år 

 
Dirigenten lukkede derefter generalforsamlingen med en tak 

for god ro og orden. 
 

 

Svend Will      Lone Will 

Dirigent           Referent 
 

 


