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Referat 
 
Dagsorden 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2022 
 Referatet blev godkendt.  
1.2 Valg af ordstyrer 
 MLB blev valgt som ordstyrer 

 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 Orientering fra HB om bl.a. godtgørelse for fagligt arbejde. Tages op i HB på december-
 mødet. Muligheder for at lave nye guidelines på priser for selvstændige efter det ikke 
 længere anses som karteldannelse jf. EU-forordning. 
 NS har deltaget i online formandsmøde. På dagsordenen var bl.a. punkt om øget 
 samarbejde på arrangementsområdet. Der blev ikke aftalt nogle konkrete aftaler, men der 
 blev sat fokus på samarbejdsmuligheder. 
 Næstformanden Allan B. Tulstrup oplyste på mødet, at det er tid til at rette fokus på 
 fagpolitiske områder frem mod delegeretmødet. 
 NS har deltaget i KL Kommunikationsdøgn i Aarhus. DJ havde en stand på konferencen 
 med fokus på medlemspleje/hvervning.  
 Fagfestival: Der var 120 deltagere med fra DJ KOMM. Vi har brugt 80.000 af de 150.000 vi 
 budgetterede med. Hertil skal tillægges arrangement med en drink for medlemmerne i 
 samarbejde med Journalisterne, som var en stor succes. 
 NS og MLB var inden bestyrelsesmødet til møde med formandskabet om stress blandt 
 kommunikatører. Der opleves en stigning i medlemmer der siger op uden at have noget 
 andet på hånden grundet arbejdspres/stress. AJKS + DJ ved Bo Therkildsen fra 
 kommunikationsafdelingen i DJ har igangsat et projekt om emnet, som bl.a. skal munde i 
 konkrete aktiviteter. 
 Der blev også kort vendt efterdønninger på valgkampen ’Varme hænder/kolde hænder-
 snakken’. Vi sætter fokus på hvor kommunikationsfolk giver værdi henne. Vi har til opgave 
 at formidle cases til DJ, som tager den videre. 
  

  



 

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB, MLB, BZ 
 Tretrins-online-kursus i FB-annoncering er på vej. 
 Vi laver det som morgenmøder. 
 Forslag til kommende medlemsaktiviteter: 

 Canva-kursus. ME går videre med denne til afholdelse slut januar/februar. 
 Event med udgangspunkt i bogen ’Rådgivning af topledere’ 
 På bagkant af valget. Hvilke platforme er anvendt. Hvilken rolle spillede 

kommunikation. 
 Kommunikation på bagkant af VM. 
 Kommunikation om titel-fratagelse af prinsesse/prinse-titler 

 NS: Tidligere har vi afholdt webinarer i samarbejde med DJ rettet mod offentlige 
 kommunikatører. Det har vi gentaget, og det næste webinar omhandler håndtering af 
 brugernes store følelser på sociale medier. Det er den 29. november. MLB er ordstyrer. 
 Der er pt. 61 tilmeldte. 
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS, MHC, AJ og ME 
 Det kører og vores nyhedsbreve kommer bredt ud, 
3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Festival 2023 som nu har fået titlen ’Social Media 
 Sprint’ / NS, MLB og MHC 
 Det afholdes i Pressen den 1. marts 2023, kl. 13 – 16:30. Charlotte Harder fra DJ er 
 moderator. Vi har pt. signet 3 oplægsholdere ind (Astrid Haugh, Signe Høstgaard Møller 
 og David Lorenzen). 
 Vi skal have signet tre mere på emnerne: TikTok, Instagram og influencere 
 Grafiker er i gang.   
3.4 Generalforsamling den 11. marts 2023 / MLB, NSB, MHC og ME 
 Tilbud fra Scandic i Kødbyen, som var de eneste med overenskomst i Kødbyen. 
 Tilbuddet indeholder også muligheden for et hybrid-møde. 
 Vi forhører os hos Hans Jørgen Dybro, om der er noget til hinder for dette og om evt. 
 afstemningsmodul. 
 På næste møde skal vi gennemgå vedtægterne mhb. på eventuelle ændringer, og om vi 
 har nogle forslag, som vi vil bede generalforsamlingen tage stilling til. 
 Til overvejelse om vi skal foreslå, at man vælges fx forskudt for 1 eller 2 år. Det kunne også 
 være en rotationsordning. 
 Vi skal også tage stilling til, om vi vil indgå i valgforbund og om eventuelt tilskud til Safety-
 fonden. 
 MHC udarbejder en tekst om det at være delegeret til nyhedsbrevet. 
3.5 Opfølgning på netværk / BZ 
 BZ: Drøftelse om netværk med Charlotte Harder.  
 DJ har netop holdt møde om vores anmodning om netværk. Vi afventer tilbagemelding.
 Vi anser det som en fagpolitisk prioritering.  

  



 
 

 Vi kan få det på HB-mødet i december, hvis vi har noget vi kan sende senest den 5. 
 december. 
 BZ har lavet forslag til skriv, som rundes af sammen med NS. 
 Vi laver en indstilling som en indsats vi ønsker (sendes til Hans Jørgen Dybro og 
 næstformand Allan B. Thulstrup inden 5/12). Ansvarlig: BZ (NS) 
 Indstillingen følges op af et forslag til fagpolitiske prioriteringer. Ansvarlig: MHC og NS 
3.6 Status på bisidderordningen / MLB 
 Punktet var på seneste TAU-mødet. Der blev på mødet behandlet et forslag fra 
 sekretariatet i DJ. Der var udarbejdet forslag til en guide om det at blive bisidder i form af 
 et ’White paper’. Vores ønske til etablering af ordningen har ikke rykket sig nævneværdigt 
 siden vi rejste problematikken i marts 2022. 
 Vores tilbagemelding til sekretariatets forslag er sendt til DJ ved Marianne Molin.  
 Vi rejser sagen igen på det næste TAU-møde. 
3.7 Delegeretmøde 2023 (23. + 24. april 2023 i Kolding) / NS 
 Vi forhører os hos journalisterne om de vil teame op om et fælles socialt event på  
 førstedagen efter middagen. Ansvarlig: NS 
 Vi planlægger et event både fysisk og online som klæder folk på til delegeretmødet, når vi 
 har valgt delegerede. 
3.8 Nytårskur 2022/2023 / AL, ALB og NS 
 Grundet de mange skibe vi har sat i søen, så holder vi ikke nytårskur i januar 2023 men 
 prioriterer det faglige arbejde. 
3.9 Status på økonomien 
 Kvartalsregnskabet er modtaget. NS gennemgik posterne. Vi lander forventeligt noget nær 
 nul ved årets udgang, hvor vi havde budgetteret med -ca. -80.000 kr. 
3.10 Nyt revisionsfirma / NS  
 Vi har fået et tilbud på 9.500 kr. fra det revisionsfirma ’Ri Statsautoriseret 
 Revisionsaktieselskab’, som DJ har entreret med.  
 Vi siger ja tak til tilbuddet. Ansvarlig: ME - der også undersøger om vi skal afmelde det 
 gamle revisionsfirma.   
3.11 KOM23 
 Forberedelserne af KOM23 er i fuld gang. Dato er den 11. maj 2023 på The Plant. 
 MLB er kontaktperson. Vi undersøger om programudvalget vil med online den 15/11. 
 Ansvarlig: ME 
 Vi beslutter at give 500 kr. i tilskud til billetprisen for vores medlemmer. ME melder tilbage 
 til Håkon. 
3.13 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere / NS 
 Vi laver nyhedsbrev om GF, så medlemmerne kan få sat kryds i kalenderen den 11. marts 
 Kl. 14 – 18:30 + efterfølgende middag.  
 Vi informerer også om det at være delegeret.  
 Jf. beslutning på seminaret, vil vi også lave en miniundersøglese om ønsker til GF. 
 Ansvarlig: MHC  
 Hans Jørgen Dybro har givet tilsagn om at være dirigent.  
 

  



 
    
4. Eventuelt 

 Vi skal have flyttet januar-mødet den 19. januar og har 2 forslag til nye datoer, som er hhv. 
 den 12. og den 26. januar. NS hører dem der ikke deltog i mødet om de nye datoer. 
 ME deltager i et kommende intromøde om brug af IT-udstyreret i DJ’s lokaler.  
 

5. Næste møde 

 Næste møde er et onlinemøde torsdag den 15. december 2022, kl. 17 – 19 
 

 
Kommende møder: 

 Enten den 12. eller 26. januar 2023, kl. 17 – 20 
 Onsdag den 22. februar 2023, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling 

 


