
Referat af onlinebestyrelsesmøde i DJ KOMM 
 
Dato:  Onsdag den 22. februar 2022, kl. 17 – 19  
Deltagere:  Nikolaj Søndergaard, Mona Louisa Bastholm, Bo Zuschlag,  
 Mie Hovmark Christensen og Anders Jørgensen 
Afbud:  Asta Lærke Birnø og Nanna Snebjørn 
Referat: Mette Eeg 

 

 

Dagsorden 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 26. januar 2023 
 Referatet blev godkendt 
1.2 Valg af ordstyrer 
 MHC blev valgt som ordstyrer   

 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 HB-møde i går hvor der bl.a. blev kigget på de fagpolitiske prioriteringer, som vi vender 
 tilbage til under punktet om GF. 
 Drøftelse af rettigheder for gruppen Ledere i DJ. Gruppen kan ikke vælge delegerede og
 har ikke taleret på HB m.m. Drøftelsen videreføres. 
2.2 Årsregnskab 2022 
 Gennemgang af årsregnskabet. Vi kommer ud med et årsregnskab på lige omkring plus 
 80.000 kr. Regnskabet er nu sendt til revision med et par rettelser og skal underskrives 
 digitalt, når vi får melding fra RI Revision. 

  
3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB, MLB, BZ 
 Webinarrækken mesterlære i sociale medier. 
 DJ var gået tilbage på zoom. På det første webinar var linket oprettet forkert som et møde 
 i stedet for som et webinar, og dermed var der kun plads til 100 deltagere. 
 På det tredje webinar var DJ ikke opmærksomme på, at opretteren af linket skulle åbne 
 webinaret. Det gav et rigtig dårligt indtryk af både os og af DJ. 
 Vi orienterer Charlotte Harder om problematikken. 
 I den kommende bestyrelsesperiode laver vi en lille guide, som kan bruges til, når vi signer 
 oplægsholdere ind. 
 Vi har et fælles webinar med journalisterne den 9. marts med titlen ’Medieudviklingen 
 2022’. En omtale af dette skal med i næste nyhedsbrev.  
  

  



 

 

Kommende events: 
 1. marts, Social Media Sprint  
 9. marts, Medieudviklingen 2022 (webinar i samarbejde med Journalisterne) 
 11. marts, Generalforsamling 
 21. marts, Brugbar PR i 2023 (webinar) 
 20. april, webinar om Personaer 
 25. april, Medieiværksætteren Mille med det mildere blik på økonomi (webinar) 
 Herudover yderligere 2 webinarer på vej om hhv. Canva og Instagram trends og 
 tendenser i hhv. april og maj måned.  
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS, MHC, AJ og ME 
 Nyhedsmail om SMS er netop sendt ud.  
 Der er lavet en flyer, der deles ud til Social Media Sprint om GF og med opfordring om at 
 blive valgt som delegeret. 
 Vi sender et nyhedsbrev mere ud med opfordring om at stille op som delegeret. 
 Vi sender også ud om GF. 
 MLB har sat annoncering op på både FB og LinkedIn om bestyrelsesarbejdet i DJ 
 Kommunikation, som der er fine reaktioner på. 
3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Festival 2023 / NS, MLB og MHC 
 Oplægsholdere har alle fået mails om dagen og med aflevering af slides. 
 Og i dag er der sendt nyhedsmail ud til alle tilmeldte. 
 Vi mangler evalueringsskema, som skal sendes ud, når konferencen slutter. NS har lavet 
 udkast og lægger det ud i FB-gruppen. Kommenter meget gerne, så den kan sættes op i 
 DJ’s system. 
 MLB er udsmykningsansvarlig og der er både roll-ups, blomster og balloner. 
 Efter konferencen skal vi evaluere på tidspunktet for afholdelse af SMS.  
 Vi kan få adgang til salen på dagen kl. 9.oo. 
3.4 Generalforsamling 2023 / MLB, NSB og MHC 
 Vi har godt med tilmeldte til generalforsamlingen. Pt. 47 tilmeldte i alt. 
 NS har lavet bestyrelsens beretning færdig, og den kommer til gennemlæsning en af 
 dagene. 
 Bestyrelsen har opfordret i de respektive netværk om at deltage i 
 generalforsamlingen/stille op til bestyrelsen. 
 Vi fremlægger vores input til de fagpolitiske prioriteringer til vores medlemmer på GF. 
 Vi mødes kl. 13.00 i Kødbyen og gør de sidste ting klar. 
3.5 Delegeretmøde 2023 (23. + 24. april 2023 i Kolding) / NS 
 De fagpolitiske prioriteringer var på HB-mødet i går. 
 De færdiggøres ud fra HB-drøftelserne, og så sendes de ud til alle grupper for debat. 
 Vores input til de fagpolitiske prioriteringer er medtaget i oprindelig form. 
 Vi har aftalt med Journalisterne, at vi laver en bar sammen for vores delegerede. 
 AJ indgår i planlægningsarbejdet og kan trække på resten af bestyrelsen. 

 

 

 



 

 
 

3.6 Mødeplan 2023 
 Vi laver mødeplan på det første møde efter GF. Vores konstituerende møde er tirsdag den 
 14. marts 2023, kl. 17 – 20. 
3.7 Køb af sekretærhjælp i forbundet - Udløb af aftale sommeren 2023 
 FU bevilligede ved aftalens indgåelse en prøveperiode. Den er nu udløbet og ønsket om 
 en forlængelse på et 1 ½ år vil blive behandlet på næste FU-møde i marts. 
 Vi skal i samarbejde med DJ se på, hvordan hjælp til gruppen(erne) kan gøres permanent. 
3.8 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere / NS 
 Vi skal have sendt nyhedsbrev om GF inkl. regnskab, budget og beretning og om det at 
 være delegeret. 
 3.9 Henvendelse om støtte til Kravlingprisen 
 Vi har afsat 15.000 kr. i budgettet til Kravling. Vi støtter de studerende med 25.000 kr.  
  
 

4. Eventuelt 
 MHC: Fastholdelse af studerende er en vigtig prioritet. DJ uddeler ikke legater/priser til 
 kommunikationsstuderende. Til overvejelse i bestyrelsen at afsøge mulighederne for dette. 
 AJ: Til overvejelse om det skal være 2 priser – til en etableret 
 kommunikationsmedarbejder og en pris til studerende. 

 

5. Næste møde 

 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling 
 
 

Kommende møder: 

 Konstituerende møde tirsdag den 14. marts 2023, kl. 17 – 20 i DJ i mødelokalet Lille 
Strand. 


