
REFERAT OJ KOMMUNIKATIONS GENERALFORSAMLING
Dato: 22.02.2020
Sted: H15, Halmtorvet 15, 1700 København
Tid: 14.30-17.30

Dirigent: Hans Jørgen Dybro
Referent: Bo Therkildsen
Stemmeudvalg: Henriette Sø og Michael Tannis Beck

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

• Formand, der vælges særskilt
• 4,5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer

• Suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor

• Valg af faglig revisor
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Formanden byder velkommen til DJ Kommunikations generalforsamling 2020.

Hans Jørgen Dybro vælges til dirigent.

Bo Therkildsen vælges til referent.

Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i henhold til DJ Kommunikations
vedtægter (varslet pr. mail fire uger før.)

Stemmeudvalget er Henriette Sø og Michael Tannis Beck

Bestyrelsen og dirigenten indstiller, at eventuelle vedtægtsændringer gælder med det samme.
Generalforsamlingen accepterer dette.

Dirigenten konkluderer, at der ikke er medbragt fuldmagter til generalforsamlingen. Dermed er det de
fremmødte 33 medlemmer af DJKommunikation, der har mulighed for at stemme.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden præsenterer den mundtlige beretning for 2020.

Dirigenten åbner for spørgsmål til formanden fra salen. Beretningen debatteres i salen.
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Formandens beretning godkendes enstemmigt.

3. Regnskab og budget
Regnskab: Fungerende kasserer Nikolaj Søndergaard fremlægger regnskabet for 2019.

Regnskabet viser et overskud på 152.678 kr.

Kritisk revisor, Henriette Sø, kommer med indspark. Hun er positiv over for, at den nye bestyrelse har
droppet at udbetale tabt arbejdsfortjeneste. Hun er bekymret for, at bestyrelsen hverken i regnskab eller i
budget kan leve op til det budgetterede beløb på arrangement-siden. Desuden mener hun, muligheden for
at ansøge om midler fra aktivitetspuljen skal promoveres bedre. Hun påpeger desuden, at budgettet for
2019 mangler på hjemmesiden.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

Budget: Fungerende kasserer Nikolaj Søndergaard fremlægger budgettet for det kommende år. Der
budgetteres med et underskud på ca. 150.000 kr.

Budgettet debatteres, men skal ikke godkendes.

4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 20,- om måneden.

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Det er kun bestyrelsen, som har stillet forslag til generalforsamlingen. (Forslagene har været sendt ud til
medlemmerne en uge før generalforsamlingen). Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal fra de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Forslag 1
Nuværende vedtægter:

§1. Foreningens navn er DJ Kommunikation. §2. Foreningen er en specialgruppe under Dansk
Journalistforbund.

§3. DJ Kommunikations formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at virke
for en etisk høj standard og kvalitet i kommunikationsarbejde.

Ændringsforslag 1:

§1 Foreningens formål
Stk. 1. Specialgruppen DJ Kommunikation er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål
er varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at virke for en etisk høj standard og
kvalitet i kommunikationsarbejde.

Ændringen er vedtaget.

Forslag 2
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Nuværende vedtægter:

§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden
kommunikationsvirksomhed er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation. Øvrige medlemmer, som
er beskæftiget med kommunikation kan optages som O-medlemmer efter eget ønske.

Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som 0-
medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres
uddannelse. Kun O-medlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk
Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt Forum.

Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i
overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen. 1-
medlemmer er ikke valgbare til DJ's delegeretmøde/Fagligt Forum og har ikke stemmeret ved valg af
delegerede. Derudover har interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme rettigheder og
pligter i DJ Kommunikation.

Ændringsforslag 2:

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for kommunikation er
obligatoriske medlemmer (O-medlemmer) af DJ Kommunikation (jævnfør bilag 5, §5 stk. 1). Øvrige
medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan optages som l-medlemmer efter eget ønske.

Stk. 2. Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til optagelse i DJ, optages som 0-
medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres
uddannelse.

Stk. 3. Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (1-
medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. I-medlemmer kan ikke vælges som
delegerede ved DJ's delegeretmøde og kan heller ikke stemme ved valg heraf, men har i øvrigt samme
rettigheder som O-medlemmer.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 3, 4, 5 & 6

Nuværende vedtægter:

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer. Formanden vælges
særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden fungerer som tillidsmand for
medlemmerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

Ændringsforslag 3:

§ 3 Bestyrelsen
Stk. 1. Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand og yderligere maksimalt 6
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medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der afholdes inden
den 10. marts. Herudover vælges op til 5 suppleanter i prioriteret rækkefælge til bestyrelsen, som
indtræder i et bestyrelsesmedlems længerevarende frafald eller udtræden.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Ændringsforslag 4:

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger
og interesser. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer og evt. andre poster.
Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er
valgt til gruppens ledelse.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Ændringsforslag 5:

(§ 3) Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden. I løbende forretninger
kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller
i formandens fravær næstformanden.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Ændringsforslag 6:

(§ 3) Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når
den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion. Der bliver skrevet et beslutningsreferat
fra hvert bestyrelsesmøde, som bliver offentligt tilgængelig.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 7

Nuværende vedtægter:

Ny.

Ændringsforslag 7:

§ 4 Kontingent
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Gruppens regnskabsår er kalenderåret.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 8 & 9
Nuværende vedtægter:

§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers
varsel og med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
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1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Formand, der vælges særskilt

4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

Valg af faglig revisor

8. Eventuelt

Ændringsforslag 8:
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år fra 1. februar og så betids at valg af delegerede og
suppleanter er afviklet, således at forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest
15. marts. Der indkaldes per mailog på hjemmesiden med mindst tre ugers varsel.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Ændringsforslag 9:

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og budget

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5. Kontingentfastsættelse

6. Valg af formand

7. Valg af øvrig bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af faglig revisor

10. Eventuelt

Vedtægtsændringen er vedtaget
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Forslag 10

Nuværende vedtægter:

Ny.

Ændringsforslag 10:

(§5) Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 11

Nuværende vedtægter:

§7. Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslagene udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Ændringsforslag 11:

(§5) Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes
til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 12

Nuværende vedtægter:

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 1/6 af
medlemmerne. I sidste tilfælde sker indkaldelsen inden 14 dage efter begæringen og med mindst 3 dages
varsel.

Ændringsforslag 12:

(§5) Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning
fra mindst 1/6 af medlemmerne med mindst 8 dages skriftligt varsel. I sidste tilfælde sker indkaldelsen
inden 14 dage efter begæringen og med mindst 3 dags varsel.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 13

Nuværende vedtægter:
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Ny.

Ændringsforslag 13:

(§S) Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved skriftlig
fuldmagt, som fuldmagtshaver forelægger dirigenten inden punktet "Valg til bestyrelse".

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 14
Nuværende vedtægter:

Ny.

Ændringsforslag 14:

(§S) Stk. 7. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem
skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne. Dog kan ingen som fuldmagtshaver
på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer. Fuldmagter skal forelægges til
dirigenten ved mødets begyndelse. Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan
en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 15

Nuværende vedtægter:

§11. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på
en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer er først gyldige, når de har været forelagt Dansk
Journalistforbunds hovedbestyrelse til godkendelse.

Ændringsforslag 15:

§ 6 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på
en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning og skal
efterfølgende godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundsvedtægternes § 20.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 16

Nuværende vedtægter:

§12. Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages
mellemrum vedtage r dette med et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede
medlemmer. Gruppens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.
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Ændringsforslag 16:

§ 7 Opløsning
Stk. 1. Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages
mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet af de fremmødte.

Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 17

Nuværende vedtægter:

§9. Bestyrelsen har bemyndigelse til, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske
oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmer har pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn-
og arbejdsforhold.

Ændringsforslag 17:

Slettes.

Vedtægtsændringen er vedtaget

Forslag 18

Nuværende vedtægter:

§10. Bestyrelsen er til rådighed for medlemmer, der måtte have lønmæssige og faglige
uoverensstemmelser med deres arbejdsgiver, og kan, såfremt de pågældende medlemmer ønsker det,
overgive sagen til behandling i Dansk Journalistforbund.

Forslag 18:

Slettes.

Vedtægtsændringen er vedtaget

6. Valg
Formandsvalg

Nuværende formand, Tina Mellergaard Jensen, stiller op til genvalg

Tina Mellergaard Jensen er genvalgt uden modkandidat

Valg til bestyrelsen

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen:



Peter Pishai Storgaard

Thiide Høybye

Line Hebbelstrup

Grazielle Aaholm

Nikolaj Søndergaard

• Mie Bertelsen

Da der kan vælges op til seks medlemmer af bestyrelsen, er alle kandidater valgt ind i bestyrelsen.

Valg til suppleanter

Følgende er valgt i prioriteret rækkefølge som suppleanter til bestyrelsen

Allan Boye Thulstrup

Nicholas Rindahl

Helga Grønvold

Bo Zuschlag

Paul Brasso
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Der blev afleveret 29 stemmesedler med i alt 74 stemmer (det var muligt at stemme på op til 4 kandidater).

7. Valg af kritisk revisor
Henriette Sø er blevet genvalgt uden modkandidater

8. Eventuelt


