
Referat af onlinebestyrelsesmøde i DJ KOMM 
 
Dato:  Torsdag den 15. december 2022, kl. 17 – 19  
Deltagere:  Nikolaj Søndergaard, Mona Louisa Bastholm, Bo Zuschlag, Nanna 
 Snebjørn, Mie Hovmark Christensen, Anders Jørgensen & Asta 
 Lærke Birnø 
Afbud:   
Referat: Mette Eeg 
 

 

 

Dagsorden 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 15. november 2022 
 Referatet blev godkendt. 
1.2 Valg af ordstyrer 
 MLB blev valgt som ordstyrer. 

 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 HB den 14/12-22: Første evaluering af Fagfestival. HB enige om et virkelig godt 
 arrangement – dog med lidt knaster, bl.a. billetsalget, som var snørklet. 
 DJ’s økonomi ser fornuftigt ud, bortset fra at sidste års regnskab, som var ekstraordinært 
 godt pga. aktiekurserne, ikke er det på samme måde i år. Det vil have en 
 afsmittende effekt på regnskabet. 
 Drøftelse af netværk på vegne af indstilling til HB fra DJ Kommunikation. Behandles som 
 selvstændigt punkt i denne dagsorden. 
 Debat om fagligt frikøb/tabt arbejdsfortjeneste. FU havde udarbejdet forslag til en ny 
 model, der indebar et loft på beløbet.  
 Navn til DJ der foreslås på delegeretmødet bliver ’ Dansk Journalistforbund – Medier & 
 Kommunikation’.  
  

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB, MLB, BZ 

 Vi har følgende kommende arrangementer: 

 11. januar, webinar: Toiletpapir, kaffe og Outlook-bøvl – intern kommunikation med 
kant, kl. 16 - 17. Pt. 80 tilmeldte. ALB er bestyrelsens repræsentant på webinaret. 
 

 19. januar, Sådan vender du godt tilbage til arbejdet efter en hjernerystelse, kl. 9 - 10. 
Dette webinar er arrangeret i samarbejde med Journalisterne.  
 

 25. januar, webinar: Lav billeder og tekst med wow-effekt med Canva, kl. 15 - 16:30 
med pt. 115 tilmeldte. MLB er bestyrelsens repræsentant på webinaret. 



 
 

 
 1. marts, Social Media Sprint 2023, kl. 13 - 17 i Pressen. Pt. udsolgt med 250 deltagere. 

 
 11. marts, generalforsamling i Kødbyen. 

 
 Under udarbejdelse: En webinar-serie om optimering af Facebook-annoncering 

 Vi ønsker afklaret, hvornår medlemmerne tidsmæssigt gerne vil deltage i webinarerne og 
 spørger om dette i et nyhedsbrev i løbet af 2023. 

 Webinarerne optages ikke længere pr. automatik. DJ ved Mikkel er i gang med at kigge 
 på, om der kan laves en løsning med indkøb af en platform, hvor webinarerne 
 efterfølgende kan tilgås. 
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS, MHC, AJ og ME 
 Intet nyt siden sidst. Nyhedsbrevene fungerer og kommer godt ud. 
3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Festival 2023 / NS, MLB og MHC 
 Kæmpe opbakning til konferencen nu pt. med 215 tilmeldte (efterfølgende udsolgt med 
 250 tilmeldte) – heraf 149 fra DJ Kommunikation. Vi tipper Journalisten om konferencen.  
 Vi har det fjerde navn til konferencen, som er David Lorentzen. 
 Budgettet til Social Media Sprint blev gennemgået.  
3.4 Generalforsamling 2023 / MLB, NSB og MHC 
 Selve mødedelen koster kr. 30.000. Hertil kommer drikkevarer til maden. Og kaffe/kage i 
 løbet af eftermiddagen. Prisen på oplæg bliver i regnskabsmæssigt placeret under 
 'arrangementer' og ikke under ’generalforsamling’, da der er mulighed for at deltage i 
 oplægget uden at deltage i generalforsamling eller omvendt. Oplægget indregnes derfor 
 ikke i budgettet for generalforsamlingen. 
 Streaming og afstemning vil samlet komme til at koste kr. op imod 50.000 kr.  
 Til sammenligning bruge vi 65.000 på GF i 2022. 
 MHC har talt med FLG ift. stemmesystem. Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse har der 
 ikke været mange, der har efterspurgt muligheden for at deltage i online 
 generalforsamling. 
 Vi venter derfor til nogle af de andre grupper har afprøvet hybridmøder og har fået 
 erfaringer i brugen heraf. 
 Vi får rettet vedtægterne til i forhold til datoer. Der står 2 forskellige datoer om hvornår, vi 
 skal afholde generalforsamling. 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
3.5 Budget 2023 
 Vi nedjusterede udgiften til GF med 20.000. Efter en ny beregning af forventede indtægter 
 er budgettet klar. 
3.6  Medlemsundersøgelse - hvad mangler vi af viden? 
 Punktet udskydes til næste møde. 
3.7 Opfølgning på netværk / BZ 
 BZ har udarbejdet en indstilling om en særlig indsats til HB på netværksdelen. 
 Der igangsættes på den baggrund 3 netværk. 1 digitalt og 2 fysiske. 
 Projektopstart forventes primo februar. BZ melder tilbage til Charlotte Harder fra DJ, at vi 
 bakker op om de tre forslag til netværk. 



 HB har givet opbakning til pilotprojektet.  
 Alle indstillinger der kommer i HB skal komme med et budgetmæssigt 
 overslag/finansiering. Det burde vi have fået hjælp til fra DJ. 
 Vi har dog som udgangspunkt den anke, at det kan være vanskeligt at have indsigt i 
 hvordan et forslag kan finansieres. Det må være dem der sidder i helikopteren, der kan 
 have det indblik.  
 Netværksinitiativet er nu hos DJ, og vi afventer udspil. 
3.8 Delegeretmøde 2023 (23. + 24. april 2023 i Kolding) / NS 
 Efter sidste møde har MHC lavet udkast til fagpolitiske prioriteringer for DJ 
 Kommunikation. Vi følger med i de fagpolitiske prioriteringer, som kommer på 
 dagsordenen til HB i februar. Herefter kommer de rundt til kredse/grupper for 
 kommentarer. 
 Valgforbund: Senest 1. januar skal vi melde valgforbund ind til DJ. Historisk har vi tidligere 
 prøvet at være i valgforbund med FreelanceGruppen og DJ Fotograferne. 
 Vi overvejer at indgå i valgforbund med Journalisterne. FU afgør evt. valgforbund. 
 Vi laver en bar i samarbejde med Journalisterne med temaet: Øl, mingle og en snak.  
3.9 KOM23 – den 11. maj 2023 på The Plant 
 Håkon Stolberg (HST) fra DJ deltog i mødet under dette punkt og fortalte kort om 
 traditionen med KOM-konferencerne, som startede i 2017, og som handler om 
 kommunikation for kommunikatører. 
 Samarbejdet med K-forum er ændret en smule i år da K-forum har en større aktie i 
 projektstyringen. Priserne er standardiseret. Programmet er under udarbejdelse. Der er pt. 
 50 tilmeldte uden at konferencen har været markedsført andet end i kalenderen på DJ’s 
 web. Der lægges vægt på at fremme netværksdelen/dialogen på konferencen. 
 HST takkede for, at vi stiller med en kontaktperson (vi har på sidste møde valgt MLB som 
 kontaktperson). Vi vil sørge for bred omtalen af konferencen, når vi sender nyhedsbreve 
 ud, når programdelen er på plads. 
3.10 Bisidderordningen / MLB 
 Vi sætter det på dagsordenen til næste møde. 
3.11 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere / NS 
 Intet pt. udover arrangementerne. 
 

4. Eventuelt 
 BZ kan ikke deltage i januarmødet. 
 Til næste møde spiser vi sammen efter mødet. 
   
5. Næste møde 
 Torsdag den 26. januar 2023, møde kl. 17 – 20 i DJ, Mødelokalet ’Lille Strand’. 

 

Kommende møder: 

 Onsdag den 22. februar 2023, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling 


