
   

  1/11 

 

 
1. Godkendelser 
  
1.1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Godkendt 

 
1.2. Godkendelse af dagsorden 

• Nyt punkt 3.4.1 om Medieselskabet af 2017 

• Nyt punkt 3.4.4 om formanden for Cavling komiteen 
  
2. Meddelelser 
 • Lars Werge informerede om: 

o HB har holdt et lukket møde forud for det åbne møde her i dag. Det har 
været en medlemssag og en sag om, hvordan sagsbehandlingen skal være, 
når der er en konflikt mellem to medlemmer. Det er besluttet at drøfte 
principperne for dette på det næste åbne møde den 7.-8. december. Tredje 
punkt på det lukkede møde var forberedelse af overenskomstforhandlingerne 
med medarbejderne i DJ. 
 

o HB-medlem Merete Lindstrøm har fået arbejde på KNR i Grønland, men 
fortsætter i HB. 
 

o I september udkom en rapport fra mandag Morgen i samarbejde med Slots- 
og Kulturstyrelsen om globalisering af den danske mediebranche, som kan 
have betydning for forhandlingerne om det nye medieforlig. Der er allerede 
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nu mange diskussioner, herunder om linjen i DR.  
 
Der vil også være diskussioner om mediestøtten, herunder til dagbladene. 
Det store mediepolitiske udvalg har holdt møde i går, og her drøftede 
deltagerne de ovenstående emner. 
 

o DJ er ved at udarbejde en køreplan for hovedbestyrelsens ringeprojekt til de 
nyuddannede, som forventes gennemført i februar. 
 

o Lars Werge og Linda Garlov har været til PFAs 100 års jubilæumskonference 
 

o I november deltager Lars Werge i det andet rundbordsmøde i Gender 
Diversity Roundtable Denmark FN Byen i København. Lars Werge skal holde 
oplæg om, hvordan det ser ud med ligestillingens på DJs område. 
 

o DJ er nu i gang med at indsamle data til den årlige lønstatistik. 
 

o Lars Werge har skrevet til den spanske ambassadør, fordi DJ er bekymret 
for, at den spanske regering vil begrænse mediernes muligheder i Catalonien. 
Brevet vil blive kopieret til HB. 
 

o Offentlighedsloven blev også drøftet i MPU. Der er et nyt lovforslag på vej. 
Det kan betyde, at den omstridte paragraf om ministerbetjening bliver 
fjernet. Det lyder umiddelbart godt, men vi har til gengæld ikke set hvordan 
man så vil ”mørklægge” de ting, som ministerierne ikke vil have ud. 
 

o OAU drøfter i frokostpausen overenskomstfornyelsen på Media Movers. 
 

• Tine Johansen orienterede om 
o At foreningen Ledere i DJ holder stiftende generalforsamling den 7. 

november. Der er allerede 25-30 forhåndstilmeldte. 
 

o Pressens Uddannelsesfond holdt i slutningen af september en konference om 
de lange formater. Det var efter Tine Johansens opfattelse et vellykket 
arrangement. 
 

o Efteruddannelseskataloget er efter ønske fra flere medlemmer og tillidsfolk 
med to årlige trykte udgivelser er genoplivet. 
 

o På Christiansborg har der været en konference om de studerendes trivsel. 
 

o Vi er nu i efterårets generalforsamlingssæson. Lars Werge og Tine Johansen 
prioriterer at komme rundt til dem, de bliver inviteret til.  
 

o På Ekstra Bladets vil FreelanceGruppen og medarbejderforeningen fungere 
som et lille eksperimentarium med henblik på at udvikle en model for, hvor 
dan faste og frie kan arbejde bedre sammen. 
 

• Peter Thornvig gjorde opmærksom på, at man nu kan få en licens til at vise billeder 
ved foredrag m.v. Vi bør sikre os, at vores foredragsholdere har rettighederne i 
orden i forhold til de billeder og andet ophavsretsligt beskyttet materiale, som de 
måtte vise i slides etc. 
http://visda.dk/billedlicens/foredragsholdere/ 

http://visda.dk/billedlicens/foredragsholdere/
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• Finn Arne Hansen overbragte hilsen fra Per Roholt, som har gennemgået en 
operation, som har været vellykket. Finn Arne Hansen blev bedt om at hilse tilbage.  
 

• FreelanceGruppen fejrer i morgen sin 40 års fødselsdag med en fest på  
Arbejdermuseet. Det blev markeret med et trefoldigt længe leve – og det lange. 
 

  
 

 

3 Sager til beslutning 
  
3.1 Overenskomstsager 
  
3.1.1 Praktikantaftale (TIJ) 
  

Forhandlingerne om en fælles praktikantaftale med TV2, Foreningen af TV2 Regionerne, 
Danske Mediers Arbejdsgiverforening og DR er endnu ikke afsluttet. 
 

 Indstilling: Orienteringen tages til efterretning 
  
 Beslutning: HB tog orienteringen til efterretning. 

 
  
3.1.2 Medieselskabet af 2017 A/S orientering om status 
 Dansk Journalistforbund har ligget i forhandlinger med Medieselskabet af 2017 A/S siden 

juli 2017. 

 

Medieselskabet af 2017 A/S står bag udgivelserne Format og Skærm på de sociale medier. 

 

Medieselskabet af 2017 A/S ejes 100 % af JP/Politikens Hus A/S. Arbejdsstedet er 

Rådhuspladsen. 

 

Medieselskabet af 2017 A/S er på trods af sine ejere ikke meldt ind i DMA og er dermed 

ikke automatisk omfattet af eksisterende DMA overenskomster. På trods af at 

Medieselskabet ikke er meldt ind i DMA er forhandlingerne foregået i DMAs lokaler og 

med deltagelse af en DMA repræsentant. 
 

 Indstilling  

Hovedbestyrelsen tager orientering og sagsfremstilling til efterretning. 
  
 Beslutning:  HB tog orienteringen til efterretning. 
  
  
3.2 Medlemssager 
  

3.2.1 Procedure for sager mellem medlemmer (LAW-lukket punkt) 
  
  
 Beslutning: Sagen henvises til behandling på det åbne møde den 7.-8. december 
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3.2.2 Medlemssag i udlandet (LAW-lukket punkt) 
 Et DJ-medlem har anmodet DJ om assistance i en sag mod en aftalepart i udlandet. DJ har 

hidtil med henvisning til de gængse regler afvist at træde ind i sagen. Sagen har været 

behandlet i FU, som har fastholdt denne beslutning, da den ikke anses som en principiel sag 

for DJ. 
 

 Beslutning: Et flertal i HB afviste at gå ind i sagen 
  
  
  
  
3.3 Økonomi 
  
3.3.1 Budgetkontrol (LG-bilag) 
 ½ års budgetkontrollen viser et samlet resultat på -1.187 t.kr. i forhold til det budgetterede 

på -1.963 t.kr. 

 

På indtægtssiden er der en negativ afvigelse på kontingentet på 349 t. kr.  

Ved budgetlægningen for 2017 opjusterede vi forventningerne til kontingentindtægterne. 

Det er ikke lykkedes i første halvår af 2017 at opnå det budgetterede antal fuldt betalende.  

 

På indtægtssiden er der en positiv afvigelse på annonceindtægter. DJ valgte sidste år at 

trække annoncesalget ind i DJ. Det har indtil videre haft en gavnlig effekt. 

 

På omkostningssiden er der en del større afvigelser, hvor en del af afvigelserne vil blive 

udlignet i andet halvår 2017. 
  
 Indstilling 

FU indstiller første halvårs budgetkontrol til godkendelse i HB. 
  
 Debat: Linda Garlov forventer at budgettet i store træk forventes at blive overholdt frem til 

årets afslutning. 
  
 Beslutning: HB tog budgetkontrollen til efterretning 
  
  
3.3.2 1. udkast budget 2018 (LG-bilag) 
 Dette er første udkast til budget 2018 og rammebudget for 2019.  

 

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til kontingentforudsætningerne for 2018. Der er 

udarbejdet 3 scenarier fra værst til bedst.  Værst tager udgangspunkt i det nuværende 

medlemstal uden vækst i antal medlemmer. Det bedste tager udgangspunkt i gennemsnit i de 

første 9 mdr. år 2017 som start januar 2018 tillagt 2,5% fremskrivning på alle kategorier. 

 

Den mellemste kategori, som vi har brugt i budgetudkastet er med gennemsnit for de første 9 

mdr. kontingentindtægter i 2017 som start januar 2018. Hver enkelt kategoris 

konjunkturændringer for de sidste 2 år er gennemgået og tillagt. 

 

 



   

  5/11 

På omkostningssiden er lønningerne og nogle af de øvrige omkostninger reguleret med 2 %. 
 

  
  
 Indstilling 

Forbundsledelsen indstiller det første udkast til budget 2018 til drøftelse i HB, som tager 

stilling til det videre arbejde. 
  
 Debat: Linda Garlov orienterede om, at det på nuværende tidspunkt er det vigtigste at 

drøfte scenarierne for kontingentforudsætninger. Vedr. de øvrige punkter har 
økonomiafdelingen kun indarbejdet beslutninger, som HB allerede har truffet. Endnu ikke 
vedtagne forslag, som kan få indflydelse på udgifterne i 2018 er ikke med i forslaget 

  
 Beslutning: HB drøftede og gav mandat til det videre arbejde med budgetforslaget 
  
  
3.3.3 Overenskomstforhandlinger med DJ´s medarbejdere (LAW-lukket punkt) 
  
  
 Beslutning: HB har drøftet mandatet til de kommende forhandlingerne om 

overenskomsterne med de ansatte i DJ 
  
3.4  Forskelligt 
  
3.4.1 Nye lokaler til DJ (LAW-bilag) 
 Efter de skrinlagte flytte-sammen-planer med forbundet Kommunikation & Sprog drøfter 

Forretningsudvalget scenarier for en selvstændig flytning for DJ's hovedsæde i København. 

Det gamle domicil på Gl. Strand 46 er både for småt til de mange møder og aktiviteter, som 

DJ's politiske arbejde samt de medlemsrettede aktiviteter har udviklet sig til - og det er for 

længst for småt til det antal medarbejdere, som DJ i dag rummer. 

Der er således ét overordnet, og ét sekundært, sigte med at flytte DJ's adresse fra Gl. Strand. 

Til brug for debatten oplistes nedenfor forskellige aspekter og scenarier. 

-- 

KØB: 

Forløbet omkring det forrige flytteprojekt viste, at det er ganske vanskeligt at købe fast 

ejendom i det indre København. DJ er som udgangspunkt i stand til at købe - det kan blandt 

andet finansieres ved at sælge Gl. Strand 46, som ejes 100 % af DJ's Sikringsfond. 

Men konkurrencen på dette punkt synes at være hård. Det må således umiddelbart anses for 

urealistisk at købe ejendom i det centrale København, og det hører naturligvis med, at 

ejendomspriserne samtidig er vokset til skyhøjt niveau i løbet af de seneste års markante 

opsving på erhvervsbolig-området. 

-- 

UDVID: 

Idet kravet til plads og rummelighed er mindre i dette selvstændige DJ-flytteprojekt, end det 

var, da planen var at flytte sammen med KS, er det måske en mulighed at udvide 

ejendommen Gl. Strand 46. 

Her tænkes på, at det måske kan lade sig gøre at bygge møde- og kontorlokaler inde i gården 

på Gl. Strand, herunder også at forsyne bygningen med elevator(er).  

Dette kræver givetvis særlige tilladelser, og prisen må anses for at være relativt dyr, grundet 

de specielle rammer for byggeriet etc. DJ's administration undersøger pt., om det 
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overhovedet er muligt at få tilladelse hertil. På samme vis undersøges det, om man på sigt 

kan frigøre ejendommen for bopælspligt og dermed inddrage den øverste etage til 

kontorformål. 

-- 

LEJE: 

Med det nedsatte krav til antal m2 vil der forhåbentlig vise sig flere realistiske muligheder 

for DJ at vælge imellem. Målet må være det samme som hidtil: At et nyt domicil anviser 

større fleksibilitet til gavn for medlemmer og medarbejdere. 

-- 

TIDSRAMME: 

Det er forbundsledelsens opfattelse, at der skal være en endelig afklaring senest med 

udgangen af 2018. 

-- 

FORMAT: 

Hvis FU ytrer sig positivt herom, vil forbundsledelsen på et senere tidspunkt vende tilbage 

og anmode om, at der købes ekspertbistand udefra i form af en mægler/agent, der kan 

"støvsuge" markedet for muligheder, og som kan bistå i hvert fald i de indledende 

forhandlinger med en senere udbyder/udlejer. 

Dette skyldes efterrationaliseringen omkring det foregående forløb, hvor DJ anvendte rigtig 

mange mandskabsressourcer i jagten på det rette lejemål - ressourcer, som man naturligvis 

ikke samtidig kan anvende på DJ's organisation og medlemmer i øvrigt. 

-- 

GEOGRAFI: 

Også i optakten til KS/DJ-projektet var der projekter og muligheder uden for det indre 

København, der blev drøftet. Men til slut koncentrerede forhandlingen sig om den konkrete 

mulighed ved Nørreport. 

Det er forbundsledelsens opfattelse, ikke mindst efter debatten i hovedbestyrelsen 26. 

september d.å., at man også med fordel kan kigge "udenfor voldene" i forbindelse med dette 

flytteprojekt. 
 

  
  
 Indstilling 

HB træffer beslutning vedrørende forbundets fremtidige adresse i København 
  
 Debat: HB drøftede forskellige scenarier. Indstillingen blev forstået meget åbent, både i 

henhold til undersøgelser i forhold til køb eller leje sammen med andre. 
 

  
 Beslutning: Indstillingen blev godkendt 

 
  
3.4.2 Indsatsen på kommunikationsområdet (TIJ-bilag) 
  

På Hovedbestyrelsens møde 26. september i Vejle besluttede vi at dele punktet 'Flytteplaner' 

i to temaer til videre behandling: 

 

1) Diskussionen om, hvor (og med hvem) DJ skal bo, økonomi, købe/leje og fremtiden for 

Gammel Strand. 
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2) DJ's indsats på kommunikationsområdet - herunder strategi, samarbejder og konkrete 

tilbud/ydelser til nuværende og kommende kommunikations-medlemmer af DJ. 

 

Hvad angår punkt to igangsatte DJ allerede for et år siden en større indsats for at skabe 

værdi og synlighed for vores medlemmer på kommunikationsområdet. Det skete, da Djøf 

meddelte, at de gik aktivt ind med rekruttering på kommunikationsområdet. 

Siden har vi arbejdet ud fra vedlagte plan for tiltag på området (se bilag). 

 

DJ har et godt samarbejde med KS omkring fælles a-kasse, medlemsafdeling og it, fælles 

arrangementer og forsøg på fælles aftaledækning. Det samarbejde vil fortsætte uændret, 

blandt andet med kvartalsvise møder mellem de to ledelser. 

 

Et stærkt samarbejde med K-Forum er skabt i den forløbne periode og har mundet ud i 

fælles arrangementer og en rabatordning på K-arrangementer. 

 

Desuden har DJ samarbejdet med Dansk Erhverv om arrangementer og haft kontakt til 

netværket K1, som er opstået på resterne af Kommunikationsforeningen. Desuden har DJ 

indledt samarbejder med Prauda, foreningen af eksperimenterende internetmedier, og 

SAMS, Sammenslutningen af mediestuderende, som har en mere akademisk indgang til 

kommunikation. 

 

Delegeretmøde 2017 besluttede at oprette specialforeningen Ledere i DJ, og til det 

indledende møde blandt kommende medlemmer var godt halvdelen ledere inden for 

kommunikationsområdet. I regi af specialforeningen kan vi fokusere på ledelsesrollen for 

kommunikatører. 

 

I Kommunikationsfagligt Udvalg arbejdes der på flere opgaver: Dels er der igangsat en 

proces om en egentlig strategi på kommunikationsområdet. Her blev de første input 

indsamlet blandt de tillidsvalgte på det nys overståede TR-stævne. Flere vil blive inddraget i 

processen. Dels har udvalget besluttet at arbejde med muligheden for at oprette et 

ambassadørkorps på kommunikationsområdet, sådan som vi kender det fra film- og tv-

området. 
  
  
 Indstilling 

FU indstiller til HB, at de diskuterer DJ's indsats på kommunikationsområdet som 

opfølgning på KS' beslutning om ikke at flytte i fælles domicil 
  
 Debat: Debatten i HB koncentrerede sig om kvaliteten af DJs kontraktrådgivning på 

kommunikationsområdet og om antallet af rådgivningssamtaler lever op til det reelle behov 
og forventninger, altså om vores medlemmer overhovedet er klar over, at rådgivningen er 
en integreret del af deres medlemskab. 
 
Lars Werge henviste til medlemsundersøgelsen, hvor k-medlemmer viser sig at være lige så 
tilfredse med DJs tilbud og rådgivning, som de journalistiske medlemmer er. Han foreslog, 
at Rådgivningsafdelingen på mødet i december fortæller, hvem der søger rådgivning og om 
hvilke emner. Dette forslag blev bifaldet af de øvrige bh-medlemmer. 
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Beslutning: Diskussionen blev taget til efterretning og følges på det kommende møde med 
et oplæg fra rådgivningschefen. 
 

  
3.4.3 Fagenes fremtid (LAW-bilag) 
 Efter beslutningen på delegeretmøde vedrørende "Fagenes Fremtid (læs ordlyden i 

vedhæftede notat) diskuterede HB på sit møde i august, hvilke mulige scenarier der kan 

sættes i spil for, at DJ kan leve op til delegeretmødets beslutning. 

Med udgangspunkt i de forskellige rapporteringer fra gruppearbejde, og den afsluttende 

debat i plenum, har forbundsledelsen forfattet et kommissorium for det videre arbejde, der i 

første omgang tænkes løftet af en ekspertgruppe uden deltagelse af DJ-valgte politikere. 

Ekspertgruppen forventes at rumme 4-5 medlemmer samt formanden for gruppen. 

Denne ekspertgruppe håndteres på sekretariatsbasis af en fuldtidsansat konsulent, af DJ's 

sekretariat i øvrigt samt en studentermedhjælper. Eksperterne ydes et honorar for deres 

deltagelse på 25.000 kroner (formand 50.000 kroner). 

Samlet udgør de økonomiske omkostninger til projektet 1 million kroner (se bilag: 

Sekretariat), der tages af Sikringsfonden. 

-- 

I overvejelserne er indgået lignende arbejder fra andre organisationer, særligt 

ingeniørforbundet IDA's "SIRI-kommission" (https://ida.dk/ida-

star/publikationer/analyser/teknologi/sirikommissionen) og DJØF's "Bo Smith-udvalg" 

(http://www.bosmithudv.dk/hvem-er-vi.aspx) hvor særlige problemfelter af disse forbund 

blev belyst af udefra hentede eksperter. 

Særligt har forbundsledelsen skelet til DJØF's beslutning om at nedsætte Bo Smith-udvalget 

med meget tydelig armslængdeafstand. Dette har vi anset for at være særdeles vigtigt i DJ's 

arbejde med Fagenes Fremtid, idet deltagelse i arbejdsgruppen af DJ's formand eller 

næstformand, og/eller af FU- og HB-medlemmer, låser disse i den efterfølgende diskussion 

omkring de politiske beslutninger på baggrund af denne ekspertgruppes hvidbog og 

eventuelle anbefalinger.  

 
  
  
 Indstilling 

Forretningsudvalget indstiller til hovedbestyrelsen at godkende kommissorium, tidslinje, 

økonomien og køreplan for projektet "Fagenes Fremtid" frem mod delegeretmøde 2019 
  
 Debat: Villy Dall foreslog følgende redigering af indledningen af afsnittet ”Baggrund”: Med 

udgangspunkt i beslutningen på DJ’s delegeretmøde 2017 besluttede hovedbestyrelsen på 
sit møde i oktober at overlade til forbundsleden at nedsætte en arbejdsgruppe……. 
 
Der var generel opbakning til indstillingen. Rasmus Mark Pedersen var imod indstillingen. 
Han ville hellere bruge 1 mio. kr. mere på medlemsservice, da der i forvejen findes meget 

viden om det, som udvalget skal se på. Desuden bemærkede han, at alle fag ikke er tænkt ind 

i det, at kommissoriet ikke virker løsningsorienteret nok og at tidsrammen med 

delegeretmødet i foråret 2019 må betyde, at arbejdet afsluttes senest omkring jul 2018, så det 

kan diskuteres på generalforsamlingerne   i foråret 2019 forud for delegeretmødet. 

 

Per Schultz-Knudsen bakkede op om forslaget. Alle medlemsgrupper skal inddrages.  

 

https://ida.dk/ida-star/publikationer/analyser/teknologi/sirikommissionen
https://ida.dk/ida-star/publikationer/analyser/teknologi/sirikommissionen
http://www.bosmithudv.dk/hvem-er-vi.aspx
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Peter Thornvig gjorde opmærksom på at der i indstillingen står ”uddannelsen” hvor der bør 

stå uddannelser og bad om at man sikrede at ekspertgruppen vil få en bredde eller på anden 

måde en indsigt, der sikrer at de mange forskellige fagligheder i DJ bliver en del af 

ekspertgruppens kommissorium.  

 

Henrik Friis Vilmar savner i udvalget en person, som kan binde arbejdet sammen med det 

øvrige arbejdsmarked, f.eks. en arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet. 

 

Frederik M. Juel fandt det også lidt for dyrt. Hvis det så alligevel skal gøres, så skal man 

gøre det så konkret som overhovedet muligt. HK siger f.eks., at et konkret IT-system 

betyder, at halvdelen af lægesekretærerne indenfor de kommende to år mister deres job, og 

så må det handle om, hvad disse medlemmer så skal lave? 

 

Karen Hedegaard fandt det vigtigt at have for øje, at det er en proces. Det stopper ikke med 

den tidsbegrænsede ansættelse og hvidbogen. Fremtiden fortsætter nok lidt længere. Det skal 

være en del af forbundets løbende fokus. 

 
Med udgangspunkt i beslutningen på DJ’s delegeretmøde 2017 besluttede hovedbestyrelsen 
på sit møde i oktober at overlade til forbundsleden at nedsætte en arbejdsgruppe  

  
 Beslutning:  Forslaget blev med de redaktionelle ændringer foreslået af Villy Dall og Peter 

Thornvig godkendt med 11 ja-stemmer.  Rasmus M Pedersen stemte imod indstillingen. 
Anders Stoffer og Frederik M. Juel undlod at stemme. 
 

  
3.4.4 Formanden for Cavling-komiteen 

 

Til dette punkt forelå der ingen indstilling. Lars Werge orienterede om, at han dagen 

forinden var blevet kontaktet af formanden for Cavling komiteen, Ida Ebbensgaard. Hun har 

af personlige årsager måtte trække sig helt ud af udvalget med øjeblikkeligt varsel. 

 

Komiteen er lige nu i en vigtig arbejdsfase. I november er der henover en weekend booket 

lokaler og ophold til en arbejdsweekend. 

 

Der er nu fire medlemmer tilbage i komiteen. Lars Werge sagde, at DJ på den baggrund bør 

indkalde forslag til en ny kandidat, som så kan udpeges den 7.-8. december. Statutterne 

kræver, at kandidaten er en kvinde. 

 

HB drøftede forskellige scenarier, herunder en udsættelse af selve prisuddelingen i januar. 

En anden mulighed kunne være at den nuværende komite med fire medlemmer arbejder 

videre og gør arbejdet færdige. Det vil kræve at ’en af de fire er villig til at påtage sig 

formandskabet. 

 

Beslutning: Lars Werge ringer til de fire tilbageværende medlemmer af komiteen og drøfter 

mulighederne. Derefter sendes der allerede i starten af den kommende uge en indstilling til 

HB til skriftlige behandling. 
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4.  Sager til drøftelse 
  
4.1 Implementering af arbejdsmiljøstrategi (LAW-bilag) 
 Delegeretmødet 2017 vedtog en ny arbejdsmiljøstrategi. Efter denne vedtagelse har BLAF 

udvalget drøftet de nuværende aktiviteter på arbejdsmiljøområdet og der er udarbejdet et 

arbejdsprogram i forhold til implementering af strategien.  
  
  
 Indstilling 

BLAF indstiller implementering af arbejdsmiljøstrategi til drøftelse i hovedbestyrelsen. 
  
 Debat: I spændingsfeltet mellem tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant står 

temaet arbejdstid. Her er det vigtigt med et godt samarbejde, sagde Peter Thornvig og  
opfordrede til at handle  hurtigt på temaet arbejdstid. Thilde Høybye gjorde opmærksom 
på, at arbejdstid især er et tema  for de studerende. Det er vigtigt at bringe videre og gøre  
noget ved  i det videre arbejde. 
 
Villy Dall bemærkede, at nogle  af  punkterne  også ligger indenfor MPU-regi. Omkring 
rådgivning osv. kunne det være  godt, hvis Eva Jakobsen på et kommende  HB-møde kan 
komme med et  oplæg om, hvad DJ gør  og  kommunikerer om sikkerhed, når  man arbejder  
i farlige  områder. 
 

 Beslutning: Oplægget til implementering blev drøftet og taget til efterretning. 
  
  
4.2 Beskæftigelsessituationen (LG-bilag) 
 På det seneste møde havde der været en grundig gennemgang. Derfor var præsentationen i 

dag forholdsvis kort. 
  
  
  
 Beslutning: Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning 
  
  
5 Sager til efterretning/orientering 
  
5.1 Internationalt arbejde (TIJ) 
 Tine Johansen orienterede om et nordisk topmøde og et besøg i Bergen, hvor der er skabt et 

spændende mediehus med et samarbejde mellem private, public service medier og 

universiteter. 

 

Dagsorden for topmødet var erfaringsudveksling, blandt andet om hvordan man favner 

ledere. 

 

Tine Johansen drøfter for tiden et projekt med Mogens Blicher Bjerregaard. Det er et 

udviklingsprojekt med fagforenings- og mediefolk i Afrika. Der kan f.eks. blive tale om 

Fellow Ship, hvor DJ stiller sig til rådighed for et   besøg her hos os. 
  
  
 Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning  
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5.2 Fremtidens forbund  
 Tine Johansen fremlagde tidsplanen for udvalgets arbejde. Der har været afholdt 

sættemøde i udvalget. Herfra er det et møde i starten af november. Det er et analysemøde 
om rigets tilstand, tendenser, analyser tc. 
 
I starten af februar er der et to dages møde i kalenderen. Hvad skal der gøres? Hvordan skal 
DJ indrette sig? 

  
 Indstilling: HB tager efterretningen til efterretning 
  
 Beslutning: HB tog orienteringen til efterretning. 

 
 

5.3 HB’s forretningsorden (LG-bilag) 
 Den nyeste udgave til forretningsorden er blevet udarbejdet efter forårets beslutninger om 

ændringer og forelægges til orientering. 
  
 Indstilling: Den redigerede forretningsorden tages til efterretning 
  
 Beslutning: Der var et par bemærkninger, som bliver indarbejdet og rettet. Linda Garlov 

vender tilbage med et nyt, revideret udkast 
  
6. Eventuelt  

- Peter Thornvig opfordrede til at genindføre det faste dagsordenspunkt om 
”opfølgning på tidligere beslutninger”. 

 
 
 
 
 

  
7. Dagsordenspunkter til videre formidling 
 - Forhandlingerne med Format skal der kommunikeres om 
 - Der var forslag om at få fortalt mere om DJs indsats på arbejdsmiljøområdet. 
 - Arbejdet i arbejdsgruppen Fagenes Fremtid bør der fortælles mere om på vores eget 

site. 

 

 

 


