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

 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 Sidens sidst er dækket ind af dagsordenen.  
 NSB genopstiller ikke grundet job i Bruxelles.  
 GDPR-workshop sættes på under eventuelt. 
 AJ supplerede med information om Organisationsgruppens pris, som der pt. er 9 
 indstillede til. 
 

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB, MLB, BZ 
 Det går rigtig godt på arrangementsfronten med mange deltagere. De mange 
 webinarer falder i fin tråd med medlemsundersøgelsen med brugbare 
 værktøjsarrangementer. 
 Vi promoverer GF, så vi også kan få en godt besøgt generalforsamling. 
 AJ byder velkommen til Mesterlære 2 + 3. 
 NS/MHC undersøger i forhold til nr. 1. 
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS, MHC, AJ og ME 
 Nyhedsbrevene fungerer fortsat godt. Vi sendte en status ud med en nytårshilsen,  
 som der blev taget godt imod. 
 NS sender et par linier til næste nyhedsbrev om GF. 
3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Sprint 2023 / NS, MLB og MHC 
 Arbejdsgruppen har besøgt Pressen for at tale konferencen igennem.  
 Navneskilte. Ansvarlig: ME. 
 Vi skal evaluere grundigt. ME deaktiverer standardevalueringen.  
 Ansvarlig for evaluering: NS 
 MLB: Alle beskrivelserne er nu samlet ind fra oplægsholderne. MLB sammenskriver.  

 



 
3.4  Medlemsundersøgelse - hvad mangler vi af viden? 
 Brainstorm på viden vi godt kunne tænke os om vores medlemmer, som den kommende 
 bestyrelse kan tage fat på. 
 NS: Præcise tidspunkter på ønsker til afholdelse af webinarer. 
 Netværkene starter op som pilotprojekt i DJ. Specifikke spørgsmål til hvilke typer af 
 netværk, der ønskes. 
 Hvilke emner/typer af webinarer/oplæg ønskes. 
 Konkrete redskaber/inspiration eller lign. 
 Integrere arbejdsliv – hvilke udfordringer opleves der. 
 Få accept til at bruge statistikken. 
 Der skal prioriteres i spørgsmålene i forhold til svarprocenten 
 Vi skal også koordinere spørgsmål med Journalisten, som også laver en del 
 spørgeskemaundersøgelser. 
3.5 Medlemsstatistik 
 Vi efterspørger hos DJ en udvidet medlemsstatistik på udmeldte medlemmer for at kunne 
 se udmeldelsesårsagerne. ME efterlyser statistikken hos Martin Krak specifikt for DJ 
 Kommunikation.   
3.6 Generalforsamling 2023 – herunder oplæg / MLB, NSB og MHC 
 Vi skal have sendt nyhedsbreve ud sammen med arrangementerne – fx med nye 
 emnefelter – skal du være medlem af bestyrelsen  
 Alle må gerne række ud til egne netværk for deltagere til GF/rekruttere til bestyrelsen. 
 Bestyrelsens beretning om hvad vi har bedrevet det sidste års tid skal på plads. NS laver 
 udkast. Kom gerne med inputs. 
 Der er kommet udkast til årsregnskab og det er kommet i rigtig god tid. Der er et par 
 rettelser, og så sendes det videre til vores revisionsselskab. 
3.7 Den kommende bestyrelse - Hvem genopstiller, og kender vi nogen, der skal med på 
 holdet? Vi har 7 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden og 5 suppleanter. 
 NSB genopstiller ikke grundet udlandsophold. 
 MHC genopstiller. ALB genopstiller. MJ genopstiller hvis der er plads. 
 MLB genopstiller. NS genopstiller til bestyrelsen. MLB stiller op til formandsposten. 
3.8 Delegeretmøde 2023 (23. + 24. april 2023 i Kolding) / NS – herunder fagpolitiske 
 prioriteringer, valg til HB og arrangement om aftenen på første dagen. 
 Vi samarbejder med Journalisterne om et aftenarrangement. Vi afsætter kr. 25.000 til 
 formålet. 
 De fagpolitiske prioriteringer er de hovedpunkter, som DJ skal beskæftige sig med de 
 næste 2 år. Vi har bedt om fokus på kommunikatører herunder bl.a. netværk og 
 praktikantaftale.  
3.9 Godtgørelse for fagligt arbejde - Diskussion af indstilling til HB samt tilbagemelding til 
 forbundet om DJ Kommunikations brug af tabt arbejdsfortjeneste og frikøb. 
 Bestyrelsen gennemgik forslaget for godtgørelse og svarer DJ jf. drøftelserne på mødet, at 
 det som udgangspunkt er en god idé at give godtgørelse for andet end bestyrelsesmøder. 
 Der tages forbehold for, at den tilbagemelding afspejler den nuværende bestyrelsen, og at 
 sammensætningen af bestyrelsen efter generalforsamlingen kan være helt anderledes og 
 hermed med et andet bud på forslaget. 
 Men umiddelbart en god demokratisk model og for DJ Kommunikation giver modellen 
 ikke anledning til ændringer for bestyrelsesarbejdet.  
  



   
3.10 Køb af sekretærhjælp i forbundet - Udløb af aftale sommeren 2023 
 Oprindeligt var aftalen 7 timer om ugen. Frem til og med juni 2023 for at vi kunne 
 evaluere og forlænge såfremt begge parter ønskede det. 
 Vi søger aftalen forlænget for en længere årrække. Det behandles på DJ’s FU-møde i 
 næste uge. 
3.11 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere / NS 
 
 

4. Eventuelt 

 GDPR 
 NS og MHC har deltaget i det første af tre GDPR-møder i DJ-regi. Vi er at regne som 
 selvstændig forening, så vi er hermed også dataansvarlige for vores aktiviteter m.m. 
 Derfor skal vi have persondatapolitikker osv. 
 DJ har lavet en model vi kan tage udgangspunkt i. 
  
 

5. Næste møde 

 Onsdag den 22. februar 2023, møde kl. 17 – 19 (onlinemøde) 
 

Kommende møder: 

 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling 
 


