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Referat 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 7. juni 2022 
 Referatet blev godkendt  
1.2 Valg af ordstyrer 
 Bo Zuschlag blev valgt som ordstyrer 
 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 DJ er ved at forberede tilfredshedsundersøgelse, som udarbejdes hvert andet år. Vi ser 
 frem til at få et nuanceret billede på, hvordan medlemmerne ser DJ. 
 DJ har taget initiativ til et dimissionsarrangement for nye dimittender den 25. august. NS 
 deltager for DJ Kommunikation og fortæller om hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. 
 

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB (MLB, RES, BZ) 
 Arrangementsgruppen kommer med et bud på aktiviteter for det næste stykke tid. Her 
 kan et arrangement om folketingsvalget evt. tænkes ind. 
 Vi skal huske at tage højde for de store sportslige arrangementer i efteråret (VM i fodbold 
 m.m.) i forhold til datoplanlægning. 
 
 Vi sluttede stærkt af med 3 arrangementer før sommerferien: 

 14. juni, Hvordan får man indflydelse på Christiansborg? med 16 tilmeldte 
 21. juni, TikTok webinar med 76 tilmeldte 
 23. juni, Webinar: Medietrends 2022 for kommunikatører med 81 tilmeldte  

3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS (MHC, AJ, ME) 
 Intet nyt siden sidst. Nyhedsbrevet er fast på dagsordenen fremover. 
3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Festival 2023 / NS, MLB og MHC 
 Gruppen forsøgte at mødes før sommerferien, men det lykkedes ikke. Der planlægges et 
 snarligt møde. NS har forespurgt Cecilie (tidligere studentermedhjælper) om hun evt. 
 havde tid til at arbejde med programindhold efter gruppens anvisninger. 
 Tilbagemeldingen var positiv. 
 3.4 Nyt fra arbejdsgruppen ifm. efterårsseminaret den 18/9 / NS, ALB, NSB (MLB) 



 NS og ALB har talt indledende om seminaret. Næstformand Allan B. vil gerne komme forbi 
 med et punkt på programmet om kommunikatører der vil arbejde med bæredygtighed og 
 hvordan DJ kan understøtte dette. Øvrige punkter på seminaret kan fx være GF2023 og 
 delegeretmødet til april. DJ har fokus på prekært ansatte, som vi også kan kigge nærmere 
 på. Sted kan enten være København eller Odense. Sidste seminar var i København. 
3.5 Hvordan organiserer vi igangsættelse af flere netværk? Opfølgning ved BZ 
 BZ har kontaktet DJ om de 9 netværk, som stod listet på hjemmesiden og forhørt sig ad 
 om hvad vi skal gøre, hvis vi gerne vil have nye netværk for kommunikatører igangsat.  
 Og også om hvad mulighederne er for at få hjælp fra DJ eller et medlem som facilitator 
 for netværket.  Charlotte Harder har taget initiativ til et brainstormningsmøde i DJ om 
 netværksstrategien i DJ og vil vende tilbage til BZ. DJ er lydhøre over for gode inputs til 
 det videre arbejde med netværk. Det vil være positivt med en pulje øremærket til netværk, 
 hvor der kan søges midler til oplægsholdere. 
3.6 Økonomigennemgang og budget og drøftelse af evt. loft over tilskud til Fagfestival 
 NS præsenterede halvårsregnskabet og gennemgik de enkelte budgetposter. Vi bruger 
 typisk flest penge i første halvår pga. generalforsamling og tilskud til SafetyFonden. Med 
 de aktuelle tal når vi forventeligt ikke at ramme budgettet, hvor vi går efter at ramme et 
 underskud, så vi ikke allokerer yderligere midler til de 900.000 kr. vi har stående på 
 kontoen. 
 Bestyrelsen drøftede budget og økonomi grundigt og tilretter budgettet med de 
 foreslåede ændringer. Specifikt i forhold til Fagfestival afsættes der 120.000 kr. til tilskud til 
 billetter og der afsættes 30.000 kr. til et fælles netværksarrangement på Fagfestival som 
 laves i samarbejde med Journalisterne. MHC koordinerer netværksarrangementet med 
 Journalisterne. 
 I forlængelse af økonomidrøftelserne blev udgifter til hhv. FB og LinkedIn også vendt. 
 Bestyrelsen arbejder foreløbig videre med begge platforme og bruger eventuelt 
 nødvendige annoncekroner, når det skønnes relevant.  
3.7 Udkast til tilskudsoversigt 
 Oversigten over tilskud i 2022 blev gennemgået. Tilskud sættes som fast praksis ind i 
 budgettet, så formandskabet ikke nødvendigvis behøver at haste-sagsbehandle 
 tilskudsansøgninger mellem møderne via mail eller FB til hele bestyrelsen. Kun ved 
 afvigelser benyttes denne praksis. Foranlediget af tilskudsdrøftelserne overvejer 
 bestyrelsen, om vi fremover skal fastsætte et fast beløb pr. medlem i forhold til Safety. 
3.8 Opfølgning på bisidderordning 
 Blev behandlet i punkt 2.1. 
3.9 Medlemsstatistik 
 Vi har 59 færre medlemmer end samme tidspunkt sidste år. Det er lidt status quo på vores 
 medlemstal.  
3.10 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere 
 NS: DJ holder fagfestival – programmet er ikke helt på plads men vi kan godt lave et 
 foreløbigt heads-up og tage med i nyhedsbrevet. Øvrige nyttige informationer: 
 Karrieresamtale – hvad skal du med dit arbejdsliv / Information om 
 ”Trivselskonsulenterne” / Mentorordningen / Vores FB 

4. Eventuelt 

5. Næste møde 

 Bestyrelsesseminar søndag den 18. september 


