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Referat 

Generalforsamling i Journalistgruppen i DR 24. november 2022 kl. 16.30 

Afviklet fra DR Byen med fysisk møde i Zig Zag 3015. Distrikter med via Lifesize.  

 

1.  Valg af dirigent 

Henrik Rønne fra DJ blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

 

2.  Valg af stemmetællere 

Dirigenten spurgte i forsamlingen og der var styr på stemmetællere alle vegne – og det var der.  

 

 

3.  Bestyrelsens beretning 

Journalistgruppens formand Henrik Friis Vilmar aflagde beretning. Beretningen blev efterfølgende 

godkendt uden særlig diskussion. 

 

 

4.  Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent 

Kasserer Michael Olesen redegjorde for årets regnskab, hvor corona har betydet, at der blev brugt 

færre penge end budgetteret. Næste år budgetteres der med et underskud på 149.000 kr. 

Kontingentet fortsætter med 130 kr. om måneden, selv om gruppens udgifter er steget. 

 

 

5. Arbejdsprogram 2022-2023 for Journalistgruppen i DR 

”Journalistgruppen i DR samler medarbejdere, som er ansat på Dansk Journalistforbunds 
overenskomster med DR og er dermed medlemmernes naturlige faglige base. 

Journalistgruppen i DR arbejder for medlemmerne med spørgsmål, der knytter sig til 
overenskomsten for hele tiden at sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår. 

 

Særlige fokusområder i det kommende år 

• Overenskomstforhandlinger. Vi skal i fællesskab med vores medlemmer kæmpe for 
reallønsstigning, frihed og tryghed.  

• Udvikle bedre samarbejde og reel dialog mellem DRs øverste ledelse, Journalistgruppen i 
DR og de øvrige organisationer. Det skal sikre at medarbejdernes synspunkter bliver hørt, 
taget alvorligt og brugt i forbindelse med større beslutninger for DR. 

• Antallet af løst ansatte skal bringes ned ved at flere løstansatte ansættes i faste stillinger. 
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Desuden arbejder vi løbende på følgende punkter: 

1. Løn 

Journalistgruppen vil arbejde på, at medlemmerne til enhver tid får mest muligt i løn.  

Journalistgruppen anser DR for at være Danmarks førende mediehus, som af den grund naturligt 
vil søge at ansætte de bedste medarbejdere. Dette skal naturligvis afspejles i lønniveauet. 

Vi arbejder for at medlemmernes lønniveau hele tiden mindst følger med lønudviklingen i det 
øvrige samfund. Vi arbejder for at vore medlemmer har en stadigt stigende realløn.  

Vi har særligt fokus på, at løstansatte og unge nyuddannede ikke halter løn- og vilkårsmæssigt 
efter fastansatte. Her er startlønnen et vigtigt et fokusområde. 

Derfor arbejder Journalistgruppen i det daglige vedvarende for, at enhver medarbejder får så høj 
løn som muligt. 

 

2. Arbejdsvilkår 

Journalistgruppen vil arbejde for, at alle medlemmer trives og at alle indgåede aftaler bliver 
overholdt. 

God ledelse er afgørende for medarbejdernes trivsel. Derfor vil vi til enhver tid kræve, at 
medarbejderne ledes ordentligt og kompetent, blandt andet med udgangspunkt i DR’s politik og 
kodeks for god opførsel.   

Aftaler, herunder overenskomsten, er grundlaget for medlemmernes arbejdsliv. 

Derfor vil vi fastholde DR´s ledelse på, at de aftaler vi har indgået og intentionerne i dem 
overholdes.  

Vi vil og skal have indflydelse på medlemmernes vilkår. Derfor er vi indstillede på en vedvarende 
dialog med ledelsen om de ressourcer, som DR afsætter til opgaverne. 

Det har afgørende betydning, at medlemmerne kan have et meningsfuldt liv ved siden af arbejdet i 
DR og at der er plads til de udfordringer, der en del af livet.  

Vi vil udfordre DR´s ledelse på fornuftige beslutningsveje og ansvarsfordeling i organisationen, så 
medarbejderne ikke bliver pressede af uklare og skiftende beslutningsprocedurer. 

Vi arbejder for at vores medlemmer altid har den nødvendige tid og ressourcer til de opgaver 
ledelsen beder dem løse. 

Det er et særligt fokusområde, at arbejdstempoet for de enkelte medarbejdere ikke skal øges, 
heller ikke når der skæres i DR’s ressourcer.  

Journalistgruppen arbejder i konstant og tæt dialog med ledelsen på at finde brugbare løsninger, 
der gavner vores medlemmer og deres arbejdsliv.  
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3. Kompetenceudvikling og efteruddannelse. 
Journalistgruppen arbejder for at vores medlemmer altid vil være en efterspurgt og værdsat 
arbejdskraft. 

Udviklingen i DR går stærkt, og der opstår hele tiden nye arbejdsområder, mens eksisterende 
bliver nedlagt. 

Journalistgruppen arbejder derfor for, at medlemmerne løbende efteruddannes og får nye 
kompetencer således, at omlægning af arbejdsområder ikke behøver at betyde fyringer, men at 
nye jobfunktioner kan dækkes af eksisterende medarbejdere. 

For at det skal lykkes, kræves der også en positiv holdning fra DR’s ledelses side. Journalistgruppen 
vil derfor samtidig arbejde for, at DR tager dette ansvar på sig og betragter medarbejderne som en 
ressource, som det er værd at investere i.  

I praksis vil vi arbejde for, at den lokale ledelse og den enkelte medarbejder sammen forpligtes til 
at lægge en plan, der fokuserer på udvikling, så medarbejderen bliver ved med at være attraktiv 
arbejdskraft i DR. 

 

4. Journalistgruppen arbejder mod krænkelser. 

Journalistgruppen vil arbejde for, at alle medarbejdere kan gå på arbejde uden at blive 
krænkede.  

Vi arbejder aktivt for at udvikle en kultur uden krænkelser i DR 

Journalistgruppens arbejde med sager om sexchikane og andre krænkelser tager udgangspunkt i 
måder, vi kan støtte medlemmerne på.  

Vi har et særligt fokus på løstansatte og praktikanter, fordi undersøgelser viser, at de unge og de 
løst ansatte er de mest udsatte. Men alle medlemmer af DJ skal vide og være sikre på, at de kan få 
støtte af deres fagforbund i alle tilfælde, hvor de oplever sig krænkede.  

Vi sidder med i alle relevante grupper, som DR nedsætter på dette område. Her vil vi gøre vores 
indflydelse gældende, så det kan aflæses i husets politik og konkrete handlinger som f.eks. 
trivselsmålinger. 

Journalistgruppen arbejder på konstant at videreuddanne tillidsmandskorpset, så vores 
tillidsrepræsentanter bliver endnu bedre til at håndtere denne slags sager. 

Endelig skal det være helt klart for alle medlemmer, hvem deres tillidsrepræsentant er og at de 
altid kan gå til vedkommende for at få hjælp til at håndtere en sag. 

I dette arbejde bruger vi DR’s politik og kodeks som udgangspunkt, og vi vil holde ledelsen fast på 
dette kodeks til stadighed bliver implementeret, overholdes og udvikles.  
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5. Samarbejde 
Journalistgruppen arbejder for tæt samarbejde med alle relevante parter for at fremme 
medlemmernes interesser 

Journalistgruppen tror på samarbejde og dialog og stærke fællesskaber. Løsninger findes bedst i 
fællesskab, også i svære tider.   

Det er Journalistgruppens udgangspunkt altid at forsøge at finde en fælles løsning. Det gælder 
både i det daglige samarbejde mellem lokal ledelse og tillidsrepræsentanterne og på overordnet 
niveau mellem DR’s ledelse og Journalistgruppen, og naturligvis altid i respekt for indgåede aftaler. 

Tillidsrepræsentanterne er en afgørende spiller i dette samarbejde, og Journalistgruppen vil 
fortsat arbejde for, at vores tillidsrepræsentanter altid har de bedst mulige vilkår for at udføre 
deres arbejde. 

Journalistgruppen prioriterer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de andre organisationer i DR, 
som er de naturlige partnere i det faglige arbejde. Derfor ønsker Journalistgruppens ledelse at 
være i tæt, kontinuerlig kontakt med ledelserne i de øvrige forbund. 

Journalistgruppen arbejder for et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde med Journalistforbundet. 

 

 6. Tættere på medlemmerne 

Vi arbejder for hele tiden at være tættest muligt på medlemmerne, høre dem og rådgive dem 
bedst muligt.  

Journalistgruppen er medlemmerne, og intet af dette arbejdsprogram kan for alvor føres ud i livet, 
uden at der er en tæt kontakt mellem tillidsrepræsentanterne, gruppekontoret og medlemmerne. 
Ligesom medlemmerne kan bruge Journalistgruppen, har vi også brug for at kunne trække på 
medlemmernes opbakning. 

Journalistgruppen stiller rådgivning til rådighed for medlemmerne først og fremmest via 
tillidsrepræsentanterne. 

Herudover vil Journalistgruppen arbejde på at øge informationsniveauet og styrke kontakten til 
medlemmerne. Det er vores ønske at skabe mere faglig diskussion og inspiration, både ansigt til 
ansigt, på sociale medier og gennem en attraktiv og inspirerende hjemmeside. 

Journalistgruppen har et særligt fokus på de unge medlemmer, som vi i den kommende periode vil 
lave en målrettet indsats for at inddrage i det faglige arbejde.” 

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændring, som blev vedtaget. 

”Forslag til vedtægtsændring 

Oprindelig tekst (passager der ønskes ændret markeret m. rødt) 
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§6 

Stk. 1. Hvert område, som defineret i Hovedoverenskomsten mellem DR og Dansk Journalistforbund, 
vælger én gang årligt tillidsrepræsentant (-er) og suppleant (-er). Dog senest 10 dage efter 
Journalistgruppens generalforsamling. 

Journalistgruppens bestyrelse fastsætter de nærmere regler vedrørende valgets afholdelse. Valgene 
gælder 1 år, eller til et ekstraordinært medlemsmøde med punktet "Valg af 
tillidsrepræsentant/suppleant" på dagsordenen har været afholdt. Efter valget indsender den nyvalgte 
tillidsrepræsentant skriftlig meddelelse om valget til Gruppekontoret. Ekstraordinært møde kan 
indkaldes af halvdelen af alle valgbare medlemmer i den pågældende afdeling, eller af den afgående 
tillidsrepræsentant (+) med mindst 1 uges varsel. 

 

Ændres til (ændret ordlyd m. rødt): 

Stk. 1. Hvert område, som defineret i Hovedoverenskomsten mellem DR og Dansk Journalistforbund, 
vælger hvert andet år tillidsrepræsentant (-er). Valg skal være afholdt inden Journalistgruppens 
generalforsamling. 

Journalistgruppens bestyrelse fastsætter de nærmere regler vedrørende valgets afholdelse. Valgene 
gælder 2 år, eller til et ekstraordinært medlemsmøde med punktet "Valg af 
tillidsrepræsentant/suppleant" på dagsordenen har været afholdt. Efter valget indsender den nyvalgte 
tillidsrepræsentant skriftlig meddelelse om valget til Gruppekontoret. Ekstraordinært møde kan 
indkaldes af halvdelen af alle valgbare medlemmer i den pågældende afdeling, af den afgående 
tillidsrepræsentant eller af Journalistgruppens formandskab med mindst 1 uges varsel.  

 

Motivation for ændringsforslag: 

Som nyvalgt TR, skal man igennem et længerevarende uddannelsesforløb, som betyder man knapt 

nok når at anvende det man har lært i praksis, inden man så er på genvalg. 

Det grundlæggende nødvendige forhold til ledelsen tager ligeledes tid at etablere. 

Derudover kan være svært at motivere folk i en travl hverdag, til at møde op og deltage i 

valghandlingen hvert år. Valg hvert andet år skal være medvirkende til at styrke deltagelsen. 

Der foreslås ligeledes en ændring, så Journalistgruppens formandskab kan indkalde til TR valg i 

utide. Dette er for at sikre at der hurtigt kan afholdes nyvalg, hvis en TR fratræder/forlader DR med 

kort varsel og ikke får taget initiativ til afholdelse af nyvalg, eller medarbejdergruppen har svært ved 

at samles om at indkalde (eksempelvis i ferieperioder). Derfor anbefaler Journalistgruppens 

bestyrelse at ændre §6, st.1, så der fremefter afholdes TR valg hvert andet år – startende med valget 

2022, som efter en mulig vedtagelse vil være gældende for 2 år, samt den foreslåede 

procedureændring.” 
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Ellers ingen indkomne forslag. 

 

7.  Valg  

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Asbjørn Date var på valg og blev genvalgt 

Mikael Steensen var på valg og blev genvalgt 

Sarah Friis Elkjær var på valg og blev genvalgt 

Hanne Ried Larsen var ikke på valg, men ønskede at stoppe. I stedet blev suppleant Cecilie Elmose Warnich 

valgt. 

 

Valg af suppleanter:  

Signe Rosendal blev genvalgt 

Thomas Winkel Ravn blev valgt  

Søren Flytkjær blev valgt 

 

Valg af revisorer: 

Lars Møller Hansen og Tore Leifer blev genvalgt 

Steen Kramhøft blev valgt som ny revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

Formand for DJ Tine Johansen fik ordet og fortalte om arbejdet i DJ 
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