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Referat 
_________________ 
 
1. Godkendelser  

1.1.  Godkendelse af referat fra seneste møde den 11. januar 2022 
 Referatet blev godkendt og publiceres på hjemmesiden. 
1.2 Valg af ordstyrer 
 Bo Zuschlag blev valgt som ordstyrer 

 
2. Meddelelser 
 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 NS: Der har ikke været HB møde siden sidste møde men lidt er sket. Kaffemøde med 
 næstfomand Allan Boye Thulstrup (ABS) om løst og fast. Behovet for administrativ bistand 
 blev vendt.  
 Det er pt. ikke afklaret hvordan aftalen i praksis vil blive skruet sammen.  
 DJ arbejder på en løsning, der kan rulles ud til alle ved behov. 
 Forslag til et webinar i samarbejde med DJ med arbejdstitlen:  
 ’Hvornår en kommunikatør ansat i det offentlige får magt og handler på baggrund af 
 pressemeddelelser’  
 NS har talt med Fagbladet om, at mange kommunikatører føler sig pressede. Det er 
 resulteret i en artikel på Journalisten.   
  
2.2 Præsentation af Mette, som hjælper bestyrelsen i den kommende tid. 
  
 
3. Orientering fra udvalg 
 

3.1 Nyt fra arbejdsgrupperne (arrangementer og kommunikation) 
 MB: Vi har kørt med åbne arrangementer og der har været god tilslutning. 
 Topscorer blandt arrangementerne var SOME – med 71 deltagere.  
 Imploy Branding havde 69 deltagere 



  
  

 Kommende arrangementer: 
 10. februar, Dennis fra DR om Medieudviklingen i 2021. 
 21. februar, Kommunikatør i en politisk styret organisation. 
 3. marts, 5 gode råd til bedre Video Content 
 3. marts, Henvendelse fra Kort- og Dokumentarskolen om et webinarsamarbejde 
 12. marts, generalforsamling hos Kosmopol 
  
 Idebanken drøftes mellem Mie B. og Mona Louise og herefter kobles Mette på. 
 Lene Vendelbo har kontaktet Nicolaj – hun laver webinarer og kurser.  
 Henvendelsen sendes videre til Mie/Mona Louisa 
 Forslag om et webinar om at starte op som selvstændigt. 
 Line: Aftale med Birgitte Engelhardt. Hun blev syg på dagen for et webinar.  
 Line er nu gået selvstændig og kan også kobles på listen. 
 BZ: Vi skal huske at koordinere med tilbud fra AJKS – så vi ikke tilbyder noget, der også 
 udbydes af andre aktører 
 MB: Vi planlægger pt. frem til og med april. 
 ML: Er tilmelding til webinarer helt op til starttidspunktet muligt? 
 ME: Remindermails vil stadig blive udsendt også selv om tilmeldingsfristen er helt op  til 
 arrangementsstart. Dette gøres fremover på webinarer. 
  
 Jeanette: Arbejdsgruppen Kommunikation 
 Rikke som er studentermedhjælper ligger et link op til en podcast ugentligt. Vi skal også 
 huske at reklamere for KOM22, Tal til Øjet  m.m. på FB.  
  
 Mona Louisa: Trygt arbejdsliv (udvalg)  
 Arbejdet i udvalget handler om overenskomster, arbejdsmiljø og den nye medieaftale. Det 
 er godt, at vi er kommet med, da vi indtil nu ikke har været repræsenteret.  
 Kæmpe arbejdsmangel i TV-branchen.  
 Konkret for os – der kommer en ny forhandlingsleder i DJ, Lars Kvistgaard som tidligere 
 har været bestyrelsesformand for Akademikerne, og som forhåbentlig kender vores 
 branche godt.  
 Vi skal arbejde på, at Lønstatistikken måske også kan indrettes, så den omfatter vores del 
 af branchen. 
   

 
4. Generalforsamling den 12. marts 
 
4.1 Status og udestående på GF 2022 

4.2 Hvem genopstiller 
 Genopstiller til bestyrelsen: 
 Nikolaj, Mona Louisa, Nanna og Bo 
 Genopstiller ikke: 
 Mie B., Jeanette, Line, Mie W.,  



 Uafklaret: 
 Nickolas, Jon og Nikolai 
 
4.3 Køreplan for afvikling herunder referent til GF 
 MB: Vi har køreplan fra de tidligere år, hvor det var fysisk afholdelse.  
 NS + MB aftaler et møde med Hans Jørgen Dybro fra DJ, som er dirigent på GF. ME 
 deltager også gerne i mødet 
 Oplæg om ’Navneudvalget’. Vi spørger ABS om han vil præsenteret oplægget.  
 ME tager referat af GF. 
 
4.4 Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 
 Sammen med en omtale af generalforsamlingen skal vi også opfordre til en plads i 
 bestyrelsen. 
 
4.5 Mundtlig og skriftlig beretning fra formanden 
 NS: Året har været præget af Corona men i beretningen skal medtages vores 
 arrangementer, medlemsundersøgelsen og vores tanker om at komme i gang med fysiske 
 arrangementer også på baggrund af netop medlemsundersøgelsen. 
 Vi skal sætte penge af i budgettet til administrativ bistand 
 BZ: Også arbejdsmiljø er det vigtigt at have med i beretningen, som ’top of mind’. 
 Og så skal der indgå en opsamling fra vores udvalg i beretningen. 
 
4.6 Forslag til kontingent for 2022 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
4.7 Årsregnskab og budget 2022 
 NS: Årsregnskabet forventes midt februar.  Det præsenteres formentlig på FB og så må vi 
 tage en runde på det der. MLB præsenterer årsregnskabet på GF.  
 Vores kritiske revisor er: Henriette Sø. 
 Budget: MLB og NS har udarbejdet et udkast. Det er afstemt med DJ om et forventeligt 
 kontingenttal  for januar 2022 og det er så akkumuleret op for hele året. 
 Regnskabet sættes til afstemning på GF. 
 Budget er til orientering. 

 Bestyrelsen drøftede om vi næste gang skal forsøge os med en hybrid GF. Og så skal det 
 undersøges, om det vil kræve en vedtægtsændring. 

 ML: Oplægget til GF er sat på skinner.  
 Der skal sendes nyhedsbrev kun om generalforsamlingen. Det skal fremgå, at der er 
 festivitas efter GF. Ansvarlig: ME/(MB 
 NSB: Også et par linier om at stille op til bestyrelsen skal med i nyhedsbrevet.  
 

 

 



 
 
5. Sager til drøftelse og beslutning 

5.1 Drøftelse om resultater af medlemsundersøgelsen: Hvilken ny viden kan vi 
 bruge fremadrettet? 
 NS: Gennemgik hovedresultaterne fra medlemsundersøgelsen, som vi skal bruge i det 
 kommende bestyrelsesarbejde.  
 
5.2 Navneudvalget 
 Bliver et punkt på GF. ABS spørges, om han vil præsentere det. Ansvarlig: NS. 
 

 
6. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 
7. Eventuelt 
 Hvad vi du gerne læse om i Journalisten. Vi formidler fra medlemsundersøgelsen til 
 fagbladet. Ansvarlig: NS. 

 
 
8. Kommende møder 
 NS: Kommer med et par bud på mødedatoer. 

 


