
Referat	  af	  ordinær	  generalforsamling	  i	  Dansk	  
Journalistforbunds	  Kreds	  4,	  Østjylland	  1.	  marts	  2018	  
	  

Dagsorden:	  

1) Valg	  af	  dirigent	  
2) Valg	  af	  referent	  og	  stemmetællere	  
3) Kredsformandens	  beretning	  
4) Kredsens	  regnskaber	  
5) Forslag	  fra	  bestyrelse	  og	  medlemmer	  
6) Valg	  
7) Fastsættelse	  af	  kredskontingent	  	  
8) Eventuelt	  

Ad	  1)	  Tage	  Clausen	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  

Ad	  2)	  Birgitte	  Krøyer	  blev	  valgt	  som	  referent,	  og	  Kåre	  Viemose	  og	  John	  Lykkegaard	  blev	  valgt	  som	  
stemmetællere.	  

Ad	  3)	  Formand	  Helle	  Veel	  Høygaard	  fremlagde	  kredsbestyrelsens	  beretning,	  som	  blev	  godkendt	  af	  
forsamlingen.	  Herefter	  blev	  der	  vist	  et	  videoindslag	  fra	  formand	  i	  Dansk	  Journalistforbund	  Lars	  Werge	  og	  
næstformand	  Tine	  Johansen,	  som	  var	  forhindrede	  i	  at	  deltage	  i	  generalforsamlingen	  

Ad	  4)	  Kredskasserer	  Kurt	  Simonsen	  fremlagde	  kredsens	  regnskaber,	  som	  blev	  godkendt	  af	  forsamlingen.	  

Ad	  5)	  Der	  var	  ingen	  forslag	  fra	  medlemmerne.	  Bestyrelsen	  foreslog	  med	  udgangspunkt	  i	  
journalistforbundets	  standardvedtægt	  for	  kredsene	  at	  ændre	  vedtægterne,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  tage	  højde	  
for,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  samle	  tilstrækkeligt	  mange	  medlemmer	  af	  bestyrelsen.	  Det	  foreslås,	  at	  det	  
skal	  være	  muligt	  at	  vælge	  et	  mindre	  antal	  medlemmer	  til	  kredsbestyrelsen,	  så	  den	  kan	  bestå	  af	  mindst	  fem	  
medlemmer	  og	  maksimalt	  syv.	  

Bestyrelsen	  foreslår	  desuden	  vedtægterne	  ændret,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  indkalde	  til	  ordinær	  
generalforsamling	  via	  mail	  frem	  for	  papirbrev,	  idet	  det	  udover	  det	  manuelle	  besvær	  vil	  spare	  kredsen	  for	  
20.000	  kr.	  i	  porto	  og	  tryk.	  	  

Tilpasningen	  til	  forbundets	  standardvedtægt	  betyder,	  at	  der	  kræves	  en	  sjettedel	  af	  kredsens	  medlemmers	  
underskrift	  for	  at	  kunne	  indkalde	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  i	  modsætning	  til	  det	  hidtil	  gældende	  
krav	  om	  75	  medlemmers	  underskrift.	  

Efter	  debat	  i	  salen	  vedtoges	  det	  at	  ændre	  vedtægtens	  bestemmelse	  til	  ”målet	  er	  altid	  syv	  medlemmer	  i	  
bestyrelsen,	  men	  minimum	  fem	  medlemmer.”	  

Det	  besluttedes,	  at	  bestyrelsen	  fremover	  kan	  indkalde	  til	  generalforsamling	  via	  forbundets	  medier,	  som	  
betyder	  nyhedsbrev,	  hjemmeside	  og	  Journalisten.	  

Jo	  Falk	  foreslog	  en	  bestemmelse	  om,	  at	  indkaldelse	  til	  ordinær	  generalforsamling	  skal	  ske	  ved	  ”personlig	  
henvendelse”	  til	  medlemmerne.	  



Dette	  forslag	  blev	  vedtaget	  med	  17	  stemmer	  mod	  10.	  Kredsbestyrelsesmedlem	  Hanne	  Duus	  spurgte,	  om	  
kravet	  om	  ”personlig	  henvendelse”	  ville	  være	  opfyldt,	  hvis	  indkaldelsen	  fremgik	  af	  et	  elektronisk	  
nyhedsbrev	  til	  medlemmerne.	  Dirigenten	  svarede,	  at	  det	  absolut	  var	  hans	  opfattelse,	  og	  han	  spurgte	  
forsamlingen,	  om	  der	  var	  enighed	  i	  den	  udlægning.	  Der	  var	  ingen	  indvendinger,	  og	  der	  blev	  nikket	  overalt,	  
også	  af	  forslagsstilleren	  Jo	  Falk.	  

Forsamlingen	  tog	  til	  efterretning,	  at	  tillempelsen	  til	  forbundets	  standardvedtægt	  tillige	  betyder,	  at	  fristen	  
for	  indkaldelse	  til	  ordinær	  generalforsamling	  ændres	  fra	  de	  nuværende	  fire	  uger	  til	  tre	  uger.	  

Herefter	  blev	  det	  samlede	  ændringsforslag	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget	  med	  28	  stemmer,	  altså	  
tilstrækkeligt	  til	  at	  opfylde	  gældende	  krav	  om	  kvalificeret	  majoritet	  på	  to	  tredjedele,	  in	  casu	  24	  af	  de	  
tilstedeværende	  35	  stemmeberettigede	  medlemmer.	  

	  

Ad	  6)	  	  

a.	  Helle	  Veel	  Høygaard	  genvælges	  som	  formand.	  

b.	  Birgitte	  Krøyer,	  Palle	  Herløv	  og	  Zarah	  Leth	  Grothe	  nyvælges	  som	  bestyrelsesmedlemmer.	  

c.	  Ole	  Tolbod	  vælges	  som	  1.	  suppleant,	  John	  Alex	  Hvidlykke	  som	  2.	  suppleant	  og	  Brian	  Mogensen	  som	  3.	  
suppleant.	  

d.	  Helle	  H.	  Hansen	  og	  Erik	  Kruse	  genvælges	  som	  interne	  revisorer,	  og	  Jytte	  Flamsholt	  genvælges	  som	  
revisorsuppleant.	  

Ad	  7)	  Kredskontingentet	  vedtages	  fortsat	  at	  være	  20	  kr.	  pr.	  måned.	  

Ad	  8)	  John	  Frølich,	  Nordisk	  Journalistcenter,	  foreslår	  at	  lade	  studieturen	  2018	  gå	  til	  Kaliningrad.	  
Mediefolkene	  der	  føler	  sig	  isolerede,	  langt	  fra	  Rusland	  og	  omgivet	  af	  EU,	  der	  kunne	  være	  en	  spændende	  
historie	  at	  opleve,	  anfører	  han.	  Kurt	  Simonsen	  svarer,	  at	  det	  er	  et	  godt	  forslag,	  som	  vil	  indgå	  i	  
kredsbestyrelsens	  overvejelser.	  

	  

Ove	  Gibskov	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  Dansk	  Blindesamfund	  har	  et	  ønske	  om,	  at	  alle	  medier,	  der	  modtager	  
mediestøtte,	  via	  lydfiler	  gøres	  tilgængelige	  for	  blinde,	  det	  er	  noget,	  der	  fint	  lader	  sig	  gøre	  i	  Sverige.	  Han	  
beder	  om	  at	  sprede	  budskabet	  rundt	  på	  redaktionerne	  i	  kredsen.	  

	  

Herefter	  afsluttedes	  generalforsamlingen	  med	  dirigentens	  tak	  for	  god	  ro	  og	  orden.	   	  

	  


