
Referat af møde i DJ KOMM 
 
Dato:  31. marts 2022 
Deltagere:  Nikolaj Søndergaard (NS), Mona Louisa Bastholm (MLB), Bo 
 Zuschlag (BZ), Nanna Snebjørn (NSB), Mie Hovmark Christensen 
 (MHC) & Rasmus E. Stegmann (RES) 
Afbud:  Anders Jørgensen & Asta Lærke Birnø 
Referat: Mette Eeg (ME) 
 

 

 
 

Dagsorden 

 
1. Godkendelser 
1.1.  Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 12. marts 2022 
1.2 Valg af ordstyrer 

2. Meddelelser 
2.1 Præsentationsrunde (opfrisker): Hvem er vi, hvad vil vi? 
2.2 Siden sidst fra formanden 

3. Konstituering af bestyrelsen 
3.1 Hvem vil være næstformand? 
3.2 Hvem vil være kasserer? 

4. Arbejdsgrupper 
4.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe for arrangementer 
4.2 Nedsættelse af arbejdsgruppe for kommunikation 
4.3 Eventuel deltagelse i arbejdsgruppen for nyt navn til DJ 
4.4 OK-dækning på vores område 
4.5 Opfølgning på medlemsundersøgelsen 

5. Sager til drøftelse og beslutning 
5.1 Diskussion af aftaleudspillet fra DJ vedrørende sekretærhjælp 
5.2 Kommende bestyrelsesseminar: Hvad skal vi have fokus på – hvem vil arrangere? 

6. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 

7. Eventuelt 

8. Kommende møder 
8.1 Datoer for bestyrelsesmøder i det kommende år  
 

  



 

Ad 1 – Godkendelser 

1.1 Referatet fra generalforsamlingen 2022 blev godkendt og publiceres på 
 hjemmesiden. 
1.2 BZ blev valgt som ordstyrer. 
 Godkendelse af dagsorden sættes på som fast punkt på hvert møde. 
 BZ ønskede 2 punkter tilføjet denne dagsorden og de blev tilføjet som punkt 4.4 
 og 4.5. 
 

Ad 2 - Meddelelser 

2.1 Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og med en kort introduktion til hvilke 
 mærkesager, den enkelte især brænder for. 
2.2 NS orienterede kort fra HB-mødet i den forgangne uge. Vores ønske til 
 bisidderordning blev nævnt under eventuelt på HB-mødet af MHC. DJ havde 
 forinden hørt lidt på vandrørerene om vores ønske til en sådan ordning, og kigger 
 nu lidt nærmere på forslaget. 

 DJ’s regnskab blev præsenteret med et overskud på 11,5 millioner. Det skyldes 3 
 forhold. Først og fremmest Corona, hvor medlemsaktiviteterne i nedluknings-
 perioderne har været mere eller mindre aflyst, og så skyldes det flere fuldt 
 betalende medlemmer, da beskæftigelsessituationen pt. er høj, og så skyldes det 
 ikke mindst gevinst på investeringer. 
  
 Den tidligere vedtagne organiseringsindsats opretholdes.  
  
 Ledergruppen i DJ blev også vendt på HB-mødet med problematikken i forhold til 
 rettigheder. Gruppens medlemmer har ikke samme rettigheder som medlemmer i 
 en specialgruppe. Den debat videreføres. 
 
 
Ad 3 – Konstituering af bestyrelsen 

3.1 Mona Louise Bastholm blev valgt som næstformand. 
3.2 NS oplyser, at kassererposten er mere en godkenderrolle. NS foreslår, at vi 
 anvender samme model som Kreds 1 med, at ME er førstegodkender og angiver 
 kontering, og så er der en kasserer der er anden godkender. Hver tredje måned 
 modtager vi et kvartalsregnskab. Ved årets afslutning modtager vi så det endelige 
 årsregnskab. Vi betaler DJ for den ydelse.  
 Bo Zuschlag blev valgt som kasserer. BZ oplæres i godkendelsesflowet. 
 Generelt kommer årsregnskabet for sent i forhold til, at bestyrelsen kan nå at 
 behandle det på forsvarlig vis inden generalforsamling.  
 



Ad 4 – Arbejdsgrupper 
 
4.1 NS introducerede opgaverne i arbejdsgruppen for arrangementer. Det er vigtigt 
 med en lille kernegruppe, der kan sparre omkring de aktiviteter, som vi skal have 
 på programmet.  
 Følgende blev valgt til arbejdsgruppen for aktiviteter: Nanna Snebjørn, Mona 
 Louise Bastholm, Bo Zuschlag og Rasmus E. Stegmann. 
 Bestyrelsen vægter højt at intensivere samarbejde på tværs af de øvrige grupper 
 og kredse i forhold til arrangementer. 
 
4.2 Arbejdsgruppe for kommunikation med fokus på nyhedsbreve. 
 Nikolaj Søndergaard og Mie Hovmark Christensen blev valgt til arbejdsgruppen for 
 kommunikation. 

 NS supplerede med, at bestyrelsen tidligere har haft en kommunikations-
 studerende til at promovere indhold på FB. Det har af forskellige årsager aldrig 
 været helt perfekt. Resultatet fra medlemsundersøgelsen viser tydeligt, at det er 
 nyhedsbreve, vi skal bruge som primær informationskanal. Vi anvender forbundets 
 Apsis-løsning til nyhedsbreve. 
 
4.3 Tidligere bestyrelsesmedlem Line Hebbelstrup har været i arbejdsgruppen ’Nyt 
 navn’. Næste møde i navneudvalget er i starten af maj.  
 Nanna Snebjørn indtræder i udvalget med backup fra NS. NSB ønsker emnet 
 behandlet grundigt i bestyrelsen på seminaret for at være klædt på til evt. at 
 repræsentere DJ Kommunikation i udvalget. 

4.4 + 4.5 Vil indgå som punkter til behandling på det udvidede bestyrelsesmøde i april.  

 
Ad 5 – Sager til drøftelse og beslutning 
 
5.1  Den fremsendte aftale giver anledning til yderligere spørgsmål. Ansvarlig: NS 

5.2  Seminaret som på mødet blev til et udvidet bestyrelsesmøde i april arrangeres af 
 NS + MLB.  Emner vi skal have er udover emnerne i punkt 4.4. og 4.5 en 
 navnediskussion, årshjul og hvordan vi bruger medlemsundersøgelsen i 
 bestyrelsesarbejdet fremadrettet. NS sender medlemsundersøgelsen til hele 
 bestyrelsen. 

 

Ad 6 – Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 
 



 

Ad 7 – Eventuelt 

 Fagligt stævne den 2. september i København. 
 Fagfestival den 6. – 7. november i Odense. 
 Vi er inviteret til idémøde om indholdet til FagFestival den 20. april, kl. 11 – 13. 
 NS + MLB deltager i mødet. 
 
 Tal til øjet den 30. april om visuel kommunikation. Vi støtter arrangementet 
 økonomisk. MLB deltager i Tal til øjet i stedet for Nikolaj.  
  
 Vi skal have taget portrætbilleder og et gruppebillede til hjemmesiden. ME booker 
 fotograf til det førstkommende fysiske bestyrelsesmøde. 
 
 Trygt arbejdsliv indgår som et punkt på næste møde / MLB  

 
Ad 8 – Kommende møder 

 Onsdag 27. april 2022, udvidet møde kl. 16:30 – 19:30. Herefter middag til 
21:30. Mødelokalet Lille Strand i nr. 46 i DJ. 

 Tirsdag den 10. maj 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 17:00 – 20:00, Mødelokalet Lille Strand i nr. 46 
 Onsdag den 10. august 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Søndag den 18. september 2022, seminar ude i landet 
 Onsdag den 5. oktober 2022, onlinemøde kl. 17 - 19 
 Tirsdag den 15. november 2022, kl. 17 – 20, Mødelokalet Lille Strand i nr. 46 
 Torsdag den 15. december 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Torsdag den 19. januar 2023, møde kl. 16 – 17 og herefter nytårskur for alle 

medlemmer, sted afventer 
 Onsdag den 22. februar 2023, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling, sted afventer 

 


