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Referat 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 10. maj 2022 
 Referatet blev godkendt. 
1.2 Valg af ordstyrer 
 NS blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 Der er HB-møde i morgen. NS deltager online. 
2.2 Status på aftale vedrørende sekretærhjælp. 
 Aftalen var oprindeligt med et timetal på 11,5 timer pr. uge.  
 Aftalen er nu reduceret til 8,5 time pr. uge, da DJ ikke kunne frigive hjælp i så mange 
 timer pt. Ved behov kan vi købe freelanceydelser, hvis det måtte blive aktuelt.  
 Vi prioriterer de opgaver, som vi ønsker at få løst. 
  

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen 
 Afholdte arrangementer. 
 12. juni 2022, Tips til kommunikatører 
 Kommende arrangementer: 
 14. juni 2022, kl. 17:00 – 18:30 i DJ, ”Hvordan får man indflydelse på Christiansborg 
 21. juni 2022, kl. 16:30 – 17:30, Webinar om TIKTok 
 23. juni 2022, kl. 16:30 – 17:30, Webinar om Medietrends 2022 
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen 
 Vi fortsætter med vores arrangementsorienterede nyhedsbreve men arbejder samtidig 
 hen imod nyhedsbreve med mere indhold i, når vi har noget. Det kan både være vores 
 ’egne’ ting, men det kan også være nogle af DJ’s indsatsområder, som vi retter fokus på.
 Vi har en DJ Kommunikation Facebookside. Og vi har en LinkedIngruppe med 1300 
 medlemmer, som blev oprettet af tidligere formand. NS har skrevet til den tidligere 
 formand, om vi kan få LinkedIn-gruppen overdraget. 
 Nyhedsbreve udsendes efter behov og fremover vil der fast på dagsordenen være et 
 punkt, om vi har indhold der skal kommunikeres ud til medlemmerne i et nyhedsbrev. 



3.3 Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. Social Media Festival 2022/23 
 Forslag om at planlægge minifestivallen i 2023 i København. 
 Arbejdsgruppen består af MHC, NS og MLB. 
 Til overvejelse. Optakt/warm-up-arrangement i Aarhus med en samarbejdspartner. 
3.4 Deltagelse i Fagligt Stævne 2022 den 2. september i DGI-Byen i København 
 Vi har tre pladser uden beregning. Vi betaler for øvrige bestyrelsesmedlemmers 
 deltagelse. ME sørger for tilmelding. 
3.5 Tilskud til Fagfestival 2022. Den 6. + 7. november 2022 i Odense. 
 https://journalistforbundet.dk/fagfestival 
 Besluttet på FB, at vi giver 690 kr. i tilskud til billetten. 
 Vi har en opgave med at fortælle vores medlemmer, hvad Fagfestival er. Når det faglige 
 program begynder at tage form, så intensiverer vi informationen i vores nyhedsbrev. 
 Afledt af Fagfestival-drøftelsen, så foreslås det, at vi udarbejder en oversigt over, hvad vi 
 støtter fast med og med hvor meget, som formanden kan bruge til at give en hurtig 
 tilbagemelding på til ansøgere, så en afgørelse ikke skal afvente et bestyrelsesmøde. 
 ME opstarter denne oversigt. 
 Efter mødet er det undersøgt, hvor mange af vores medlemmer der deltog i Fagfestival i 
 2018. 111 medlemmer deltog. I forhold til tilskud så udbetales tilskud fra de kredse/grupper, 
 som giver tilskud. Der skelnes ikke om et medlem er med i flere grupper/og én kreds og 
 hermed kan der opnås flere tilskud (der betales også for flere medlemskaber). 
 Vi sætter punktet på dagsordenen til næste møde, om vi eventuelt skal operere med et 
 maks-antal-tilskud. 
3.6 Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. efterårsseminar den 18. september 2022 
 Vi tager en dag ud af kalenderen og kommer i dybden med nogle af de emner, som vi 
 skal arbejde videre med i bestyrelsen. 
 Arbejdsgruppen består af NS, ALB, NSB. MLB bidrager gerne med bookning af lokation, 
 hvis det bliver vest for Storebælt. 
3.7 Hvordan organiserer vi igangsættelse af flere netværk? 
 Er der nogle sovende netværk? Hvad kan DJ hjælpe med? 
 BZ kontakter DJ og hører hvad DJ eventuelt kan byde ind med.  
 Vi sætter det på dagsordenen til august-mødet. 
 

4. Eventuelt 
 Der er kommet 23 forslag til nyt navn til DJ efter opfordringen i nyhedsbrevet. Resultatet af 
 vores mini-undersøgelse kommunikeres videre til navnegruppen sammen med de 
 overvejelser, som vi tidligere har gjort os om navneskiftet.  
 Vi følger fortsat det videre arbejde med ’bisidderordningen’. Drøftelser af ordningen er i 
 TAU-udvalget. MLB har delt TAU-udvalgets årshjul med bestyrelsen. 
 Info om DJ og folkemødet sendes til MCH, som er på folkemødet for sin arbejdsplads. 
 Vi har noteret os den artikel, som har været bragt i Journalisten ”Smudset til” af 
 kommunikation og så tilbage til journalistik – sådan tog de springet” 

 

 

 



 

5. Næste møde 

 Onsdag den 10. august 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 

 

Kommende møder: 

 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 

 


