
Bestyrelsesmøde i DJ Kommunikation
den 2. december 2021
Tilstedeværende:

- Nikolaj Søndergaard
- Mona Louisa Flouberg Bastholm
- Bo Zuschlag
- Mie Borggreen Winther
- Nicholas Rindahl

Referat:

• Valg af ordstyrer og referent

Nikolaj er ordstyrer. Nicholas er referent.

• Siden sidst

Vi har modtaget en forespørgsel om at indstille et medlem til trygt arbejdsliv-udvalget
under HB. Mona Bastholm har meldt sig og er kommet med i udvalget.

Derudover er Mie Winther og Line Lund med i Arbejdsgruppe om nyt navn

Næste HB møde er onsdag den 8. december. Dagsorden er ikke fastsat endnu.

• Nyt fra arbejdsgrupperne

- Kommunikation

Vores kommunikationshjælper Rikke fra DJ har lavet en pakke indhold til at promovere
vores aktivitetspulje. Nikolaj har fået det tilsendt, så det bare skal publiceres på vores
kanaler.

Vi diskutere muligheden for at være mere til stede på LinkedIn fremadrettet.

- Medlemsundersøgelse



Undersøgelsen er sendt ud. Der er kommet pænt med svar, men vi kan stadig bruge
flere. Vi laver en opfordring på Facebook om at hjælpe os til at blive bedre ved at svare
på undersøgelsen, og der bliver sendt en reminder ud til modtagerne, der endnu ikke har
svaret, inden deadline for besvarelse.

Et enkelt medlem er kommet med kritisk men også fair feedback på formen på
undersøgelsen.

- Arrangementer

Webinar om video til sociale medier afholdt tirsdag den 30. november.

Vi har indgået et samarbejde med DJ om afholdelse af tre webinarer målrettet
kommunikatører i offentlige og politiske organisationer.

Mulighed for samarbejde med kort- og dokumentarfilmskolen om webinar om
videoproduktion mv.

• Hjælp til løsning af opgaver fra DJ – Håkon Stolberg deltager IKKE

Vi har spurgt om mulighed for hjælp af DJ til events, kommunikation og drift. Det dækker
både opgaver som freelancer, der snart stopper, løser i dag og opgaver vi selv løser. DJ
er derudover budt ind med andre opgaver de også kan assistere med.

DJ er kommet med tre modeller for hjælp med tre forskellige priser. Vi vurderer at den
mest omfattende model er nødvendig for at opfylde vores behov, så vi kan levere den
bedst mulige service til vores medlemmer og arbejde mere visionært som bestyrelse
frem for at bruge vores tid på drift.

Den mest omfattende model kan ikke rummes i det nuværende budget uden at skabe et
større årligt underskud. Vi har dog en formue, der kan tæres på i et eller flere år,
hvorefter en forhøjelse af kontingentet kan lægges op til generalforsamlingen, så
udgiften kan rummes i de løbende budgetter.

Det besluttes, at vi indgår en aftale med DJ om hjælp med udgangspunkt i den mest
omfattende model.

• Status på generalforsamling

Mona er gået videre med bestilling af grafik.

Kosmopol er reserveret – går vi kraftigt ud fra. Bo får bekræftet det hos Cecilie.



DJ sørger, jævnfør ovenstående aftale om hjælp til opgaver, for det praktiske i forhold til
invitation, tilmelding mv.

KForum er booket til at holde oplæg. Mona taler med dem om indhold.

• Historier, vi skal videregive til journalisten? Eller melde ind til forbundet?

Bestyrelsen kommer med forslag til historier, som Nikolaj tager med videre.

• Eventuelt

Næste møde er den 11. januar


