
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 9. marts 2020 
  
Til stede: Tina Mellergaard Jensen, Line Lund Hebbelstrup, Grazielle Aaholm, Nikolaj Søndergaard, 
Peter Pishai Storgaard, Mie Bertelsen, Helga Grønvold, Paul Brasso, Nicolas Rindahl 
  
Ikke til stede: Allan Boye Thulstrup, Thilde Høybye, Bo Zuschlag 
  
Referent: Tina Mellergaard Jensen 
  
DAGSORDEN 
  
Møde fra kl. 17:30-19:15 
 
1) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 
 
2) Valg af næstformand 
 
3) Valg af kasserer 
 
4) Bestyrelsesmøder 

·    Mødekalender for året 
·    2 x bestyrelsesseminarer 
·    Bestyrelsesmøder på FB 

  
5) Introduktion til bestyrelsens arbejdsplatforme 
  

·    Google docs 
·    Website 
·    Mail 
·    Facebook-gruppe 
·    Regnskab 

 
6) Events 
 

·    Evaluering af seneste events (megatrends/generalforsamling, morgenboost marts og 
medieudviklingen 2019) 

·    Kommende events (status + behov for hjælp + ideer og igangsættelse af nye) 
Pressechef i mediestorm, morgenboosts i maj og juni, Strategisk videoproduktion 
·    KOM20 

 
7) Opfølgning på løbende opgaver (introduktion + opdatering) 
 
8) Siden sidst: 
 

·    Udvalgsarbejde 
 
9) Kravling (ansøgning om sponsorat) 
 
10) Evt. 
 
  
REFERAT 



  
1) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 
 
2) Valg af næstformand 
 
Peter Pishai Storgaard er genvalgt som næstformand 
 
3) Valg af kasserer 
 
Nikolaj Søndergaard er valgt som kasserer 
  
4) Bestyrelsesmøder 
 
Mødekalender for 2020/2021 blev fastlagt inklusive to seminarer for bestyrelsen og en dato for 
generalforsamling 2021 (denne kan ændres ved førstkommende seminar). Det blev også besluttet at 
alle fysiske bestyrelsesmøder oprettes som begivenheder på Facebook. 
 
Bestyrelsesmøde (konstituerende) d. 9. marts kl. 17:30-20:30. 
Forårsseminar lørdag 25. april (tidspunkt ikke besluttet endnu) 
Bestyrelsesmøde mandag d. 11. maj kl. 19:30-20:30 (SKYPE) 
Bestyrelsesmøde mandag d. 22. juni 17:30-20 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. august 19:30-20:30 (SKYPE) 
Efterårsseminar søndag d. 13. september (tidspunkt ikke besluttet endnu) 
Bestyrelsesmøde mandag d. 5 oktober 19:30-20:30 (SKYPE) 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. november 17:30-20 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. december kl. 17-18 (og derefter juleafslutning) 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. januar kl. 17:30-20:30 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. februar kl. 19:30-20:30 (SKYPE) 
Generalforsamling fredag d. 19. februar 
  
5) Introduktion til bestyrelsens arbejdsplatforme 
  
Alle nye bestyrelsesmedlemmer fik en hurtig introduktion til bestyrelsens samarbejdsplatforme. Det blev 
besluttet, at der vil være en oplæring i blandt andet nyt regnskabssystem ved det kommende seminar. 
  
6) Events 
 
Gennemgang og status på events. 
 
Siden sidst: 
Megatrends 2020: 58 deltagere 
Danskernes medievaner (med Journalisterne i DJ): 43 deltagere 
Morgenboost om engagerende video: 22 deltagere 
 
Kommende events i foråret: 
  
Flagskib marts: Pressechef i SAS 
Flagskib april: Strategisk videoproduktion 
Flagskib april: Nyhedsbrev/Faglige Seniorer 
Flagskib x4 om pressearbejde (Aalborg, Aarhus, Odense og København) 
Flagskib maj: Adfærdspsykologi i kommunikationsarbejdet (Kolding) 
  
Morgenboost april: Annoncering på Pinterest 
Morgenboost maj: Folkemøde (netværk) 



Morgenboost juni: Emne ikke fastlagt 
 
Foråret er godt fyldt ud, men der er problemer med mange, der udebliver. Der blev taget en beslutning 
om at overbooke arrangementer. 
 
7) Opfølgning på løbende opgaver (introduktion + opdatering) 
 
Internt punkt – opgaveliste opdateret. 
  
Formandsmøde d. 17. marts (nyt fagligt forum) 
 
8) Siden sidst 
 
Udvalgsmøde i arbejdsmarked- og overenskomstudvalget. Tina Mellergaard deltog ikke, men giver et 
referat ved det kommende seminar. 
 
9) Kravling 
 
Beslutning truffet om at støtte Kravling med 10.000 kr., så beløbet matcher støtte til medielejr, 
Journalistikkens dag, Tal til øjet med mere. De 10.000 kr. gør, at DJ Kommunikation bliver 
showsponsor. Beskrivelse af sponsoratet: 
 
Showsponsor (5.000 kr. - 14.999 kr.) 
  

·    Eksponering på hjemmeside 
  

·    Eksponering på plakat 
  

·    Eksponering i program 
  

·    Fælles sponsor-tak på Kravlingprisens SoMe-kanaler 
  

·    Tak på storskærm ved showets afslutning 
  

·    Samme som projektsponsor 
  

·    To billetter til showet 
  

·    Logo på sponsorvæg 
 
  
Tina Mellergaard og Mie Bertelsen fra bestyrelsen deltager d. 30. maj. 
 
10) Evt. 
  
Formandsmøde d. 17. marts, der skal handle om det nye ’faglige forum’. Tina Mellergaard opfordrer 
bestyrelsen til at sende input til hende forud for mødet. 
 
Tilbud fra Advice om samarbejde. Advice har sendt et bud på forskellige oplæg, som de kan stå til 
rådighed for. Tina Mellergaard videresender mail til bestyrelsen, så vi har noget konkret at tage stilling 
til. 
  
 


