
 
 

 
Referat af generalforsamling i DJ Kommunikation den 12. marts 2022 
 
Dirigent: Hans Jørgen Dybro 
Referent: Mette Eeg 
Stemmeudvalg: Bo Therkildsen og Anders Jørgensen 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fastsættelse af næste års kontingent 
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

 Formand, der vælges særskilt 
 4,5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer 
 Suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor 
 Valg af faglig revisor 

8. Eventuelt 
 
 
Ad 1 – Valg af dirigent og referent 
 
Formanden for DJ Kommunikation Nikolaj Søndergaard bød velkommen til generalforsamlingen, som 
denne gang blev afholdt hos Kosmopol i Nørregade. 
Der var 32 tilmeldte forud for generalforsamlingen. Der er ved Generalforsamlingens start mødt 22 op. 
Heraf 2 gæster. Nikolaj Søndergaard (NS) foreslog Hans Jørgen Dybro som dirigent. Hans Jørgen Dybro blev 
valgt med applaus.  
 
Hans Jørgen Dybro indledte herefter mødet med at takke for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt jf. vedtægterne for DJ Kommunikation.  
Generalforsamlingen er første gang indkaldt via mail den 18. februar og overholdt således varsel på min 3 
uger. Bestyrelsen har peget på Mette Eeg som referent. 
 
Dirigenten konkluderer, at der ikke er medbragt fuldmagter til generalforsamlingen. Dermed er det de 
fremmødte 20 medlemmer af DJ Kommunikation, der har mulighed for at stemme. 
 
Bo Therkildsen og Anders Jørgensen blev valgt som stemmetællere i tilfælde af punkter, som kommer til 
skriftlig afstemning. 
 
Hans Jørgen Dybro gennemgik herefter dagsordenen. Efter bestyrelsens beretning supenderes 
generalforsamlingen kortvarigt for at høre oplæg ved næstformand Allan B. Thulstrup om arbejdet i 
arbejdsgruppen for nyt navn til DJ. 
Herefter genoptages generalforsamlingen. 
 



 
 
Ad 2 bestyrelsens beretning 
 
Efter gennemgang af dagsordenen blev ordet således givet til Nikolaj Søndergaard, som aflagde 
bestyrelsens beretning. 
 
Læs hele beretningen her. 
 
Efter beretningsaflæggelse blev beretningen sat til debat i salen. 
 
Kommentarer til beretningen fra salen: 
 

- En god idé ikke at ansætte studentermedhjælpere, men netop at få fastansat personale med 
ordentlige løn- og ansættelsesforhold og hvor der kan skabes kontinuitet i opgaveløsningen. 
 

- Formanden blev spurgt til den bedste og dårligste beslutning i HB for kommunikatører. 
NS: At forbundet prioriterer at have fokus på ’Faglige fællesskaber’. Størstedelen af kontingentet 
går til kerneopgaverne, så det giver god mening med fokus på faglige fællesskaber i 
specialgrupperne. 
NS: Der bør kigges nærmere på DJ’s organisering. Dirigenten supplerer med, at der den 23. + 24. 
marts er et punkt om netop organisering på dagsordenen til HB.  
 

- DJ har løbet en ny mentorordning i gang. Det er kommet godt fra start og der er stor søgning til 
projektet.  
 

- Der var ros til bestyrelsen også fra forbundets to gæster, formand fra FreelanceGruppen Sus Falch 
og formand for Journalisterne i DJ Elisabeth Hamerik Schwarz. 

 
Herefter blev beretningen godkendt med applaus. 
 
Generalforsamlingen blev herefter kortvarigt suspenderet for at give ordet til næstformand Allan Boye 
Thulstrup. 
 
Næstformanden indledte med at fortælle i hovedpunkter om nogle af de emner, som pt. især optager DJ. 
 

- Det er naturligt, at Ukraine fylder meget. Vi har medlemmer som bliver skudt og også medlemmer, 
som kommer i dyb krise. Vi har intensiveret samarbejdet med IMS, så vi kan få hjulpet kollegerne i 
de krigsberørte områder. I Rusland har vi en lang række kolleger, som arbejder under helt 
forfærdelige forhold. Det har vi også stor fokus på. 

 
- Pandemien har sat sit aftryk på hele arbejdsmarkedet. Vi har haft den højeste ledighedsprocent 

nogle sinde under Covid-19. Som kontrast har vi i starten af februar set den laveste 
ledighedsprocent nogen sinde. Det ses bl.a. i de mange stillingsopslag. 

 
- Der er et opbrud i gang på arbejdsmarkedet og nye måder at arbejde på efter Corona. 

Arbejdsgiverne har i mange år bedt om mere tilstedeværelse. Men hvilke vilkår skal gælde 
fremadrettet med mulighederne for hjemmearbejde/distancearbejde. Det skal vi forinden vi 
forhandler overenskomster have en snak om, hvordan vi ønsker at håndtere den udvikling. 

 
- Der er kommet nye guidance for kollektive forhandlinger for selvstændige/solo-selvstændige.  

 
- Metoo har også fyldt godt på dagsordenen. Bladet Markedsføring har netop sat gang i en analyse 

på bureau-nivau, som afventes i spænding. 
 



 
 

- Vores fagblad har netop belyst, at dårlig ledelse giver et virkelig dårligt arbejdsmiljø. DJ fokus: God 
ledelse er godt for alle.  
 

- Medieforhandlingerne fylder også. DJ har bl.a. stillet et forslag om kædeansvar, for bl.a. at sikre 
ordentlige arbejdsforhold, som kan være med til at regulere en branche, som ikke har været 
reguleret længe.  

 
- Offentlige kommunikatørers rolle i forhold til en instruks. En pressemeddelelses forvandling til en 

myndighedsinstruks. Hvad kan vi lære af de sager, der har været fremme. 
 

- ABT nævnte to store kommende arrangementer - KOM22 på The Plant den 5. maj og Fagfestival 
2022 den 6.-7. november i Odense. 

 
- Skal DJ have nyt navn? Findes der et mere dækkende og retvisende navn til forbundet? Alle 

medlemmer kan give deres besyv med. Forslag samles sammen og gennemarbejdes med inputs fra 
alle medlemmer. Arbejdsgruppen skal frem mod delegeretmødet i april 2023 have et forslag klar 
inkl. budget for eventuelt navneskift. Alle medlemmer kan foreslå nyt navn via  
Journalistforbundet.dk/navn 

 
 
Kommentarer fra salen til næstformandens indlæg: 
 
Stress er et stort problem i branchen. Stress handler ikke kun om dårlig ledelse. Som kommunikatører er vi 
ofte i et uorganiseret arbejdsmarked. Skal man til samtale skal man have en bisidder med. Det kan man ikke 
få fra DJ.  
 
Mange medlemmer af DJ Kommunikation er ikke dækket ind af tillidsmandssystemet. Der bør arbejdes for 
en løsning. Det kunne fx være i form af en bisidderordning. Punktet er allerede på HB’s dagsorden oplyser 
formanden for Trygt arbejdsliv-udvalget. 
 
Næstformanden supplerer med, at arbejdsmiljøarbejdet er lagt meget over i arbejdsmiljøorganisationen 
(AMO). Hvordan gør vi arbejdsmiljøet til et krav i både overenskomstforhandlinger og i kontrakter. Så det 
kommer med ind til forhandlingsbordet, og ikke kun havner i AMO. Det skal vi have stor fokus på. 
 
Generalforsamlingen blev efter punktet fra næstformanden genoptaget. 
 
 
Ad 3. Regnskab og budget  
v/Nikolaj Søndergaard (NS)og Mona Louisa Bastholm (MLB) 
 
Regnskabet blev gennemgået og MLB oplyser, at bestyrelsen har udarbejdet udførlige kommentarer til 
regnskabet, som kan ses på hjemmesiden. 
 
MLB: Regnskabsåret har været præget af Corona og vi har ikke kunne afholde alle de fysiske 
arrangementer, som vi gerne ville i 2021. Vi har holdt en del webinarer, men de er billigere at afholde i 
forholde til fysiske arrangementer. De midler vi normalt giver i tilskud til andre aktører, har vi heller ikke 
kunne bruge, da de også har været aflyst eller for nogles vedkommende været konverteret til 
onlinearrangementer. 
Samlet set kommer vi ud med et overskud på 264.531 kr. Tallet skal ses i sammenhæng med formuen på 
910.946 kr.  
 
 



 
 
NS: Henriette Sø, som er DJ Kommunikations kritiske revisor har sendt nogle kommentarer efter 
gennemgang af regnskabet. 
 
Kommentarer fra kritisk revisor: 

 Overordnet forståeligt med corona - og godt, at I holder fast i, at pengene skal bruges til 
arrangementer til medlemmerne. 

 Jeg kunne godt tænke mig, at I på GF forklarer den store indtægtsfremgang? Hvorfor får vi flere 
medlemmer? Og har I i den anledning overvejet at ændre kontingentet? 

 Jeg synes, at det er rigtigt at fastholde aktivitetspuljen, men mangler fortsat at se den promoveret. 
 
 
Bemærkning fra salen til regnskabet: 
 
Ros til DJ Kommunikation for at komme godt igennem pandemien. I har gjort det godt. 
Der var også ros til bestyrelsen fra formanden for Journalisterne og med en tak for støtten til 
Journalistikkens dag den 23. april. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. 
 
Herefter blev budgettet fremlagt til orientering. Bestyrelsen har kvalificeret budgettet via DJ’s 
økonomiafdeling i forhold til kontingentindtægter.  
 
Kommentarer fra salen: 
Opfordring til at bruge pengene afsat på ’drift af bestyrelsen’ det er vigtigt at pleje sit bestyrelsesnetværk 
og fx drikke en øl sammen eller få noget at spise i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 
Opfordring til at bruge de afsatte midler på bl.a. sekretariatshjælp, så det bliver sjovt at være i en 
bestyrelse til gavn og glæde for hele gruppen. 
 
 
Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent 
 
NS: Bestyrelsen foreslår, at vi bevarer det nuværende kontingent på kr. 20 pr. måned. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
Ad 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
Ad 6. Valg til bestyrelsen 
 
Formandsposten 
Nikolaj Søndergaard genopstiller og blev valgt med applaus. 
 
Bestyrelsesposter 
Følgende stillede op til bestyrelsen og blev valgt med applaus. 
Mona Louisa Bastholm 
Nanna Snebjørn 
Bo Zuschlag 
Anders Jørgensen 
Mie Hovmark Christensen 
Rasmus Engelbrecht Stegmann 
 



 
 
Suppleant 
Som suppleant blev Asta Lærke Birnø valgt med applaus. 
 
Ad 7. Valg af faglig revisor 
 
Faglig revisor 
Henriette Sø genopstiller og blev ligeledes valgt med applaus fra salen. 
 
 
Ad 8. Eventuelt 
 
NS: Gave til afgående bestyrelsesmedlemmer og med tak for indsatsen. 
 
Dirigenten takkede for en god generalforsamling.  
NS takkede Hans Jørgen Dybro for at lede os godt igennem generalforsamlingen som dirigent. 
 


