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Referat 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra den 10. august 2022 
 Referatet blev godkendt 
1.2 Valg af ordstyrer – MLB blev valgt som aftenens ordstyrer 

 
2. Meddelelser 
2.1 Siden sidst fra formanden 
 Rigtig godt bestyrelsesseminar og godt at vi fik lagt grundstenene for det videre arbejde 
 og også rigtig godt, at vi på dagen havde besøg af både DJ-politiker ved næstformand 
 Allan B. Thulstrup og DJ-embedsmand ved Hans Jørgen Dybro. 
 

3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Nyt fra arrangementsgruppen / NSB (MLB, BZ) 
 MLB: Svært at få ting skubbet over til ME, som hun kan løbe videre med. MLB har en 
 masse ideer, som pt. er halvfærdige. 
 Enig om at NS kontakter Håkon mhb. på drøftelse på et formandsmøde af den generelle 
 deltageropbakning til arrangementer. 
 MLB: Har forsøgsvis lavet nogle Mock-ups-skabeloner, som vi kan prøve at bruge. 
 MLB – TIKToK 57 tilmeldte. 27 dukkede op. 
 Umiddelbart svært at få webinarer til at fungere lige så godt på Teams sammenlignet med 
 Zoom-løsningen.  
 Vi prøver lidt flere gange med Teams inden vi evaluerer. 
 Ved arrangementer i DJ’s lokaler er der ikke nogen ansatte til at hjælpe med eventuelle 
 tekniske udfordringer efter kl. 16. Vi undersøger om vi kan få et kursus i teknikken. 
 ME prøver som minimum selv at få en instruktion og forhører om muligheden for, at der 
 kunne blive udarbejdet en vejledning. 
3.2 Nyt fra Kommunikationsgruppen / NS (MHC, AJ, ME) 
 Nyhedsbreve med arrangementerne fungerer fint. De lidt mere personificerede 
 nyhedsbreve udgives, når det lige passer ind. 
 NS har brug lidt penge på FB-annoncering.  
 

 



 

3.3 Nyt fra arbejdsgruppe Social Media Festival 2023 / NS, MLB og MHC 
 Datoen er fastsat til den 1. marts i København og fra kl. 13:00 – 16:30.  
 Det bliver et ”Tour de force” i sociale midler. En stribe hurtige, korte indlæg i  
 LinkedIn, FB, Instagram, Tiktok osv.  
 Cecilie, vores freelancehjælper, er gået i gang med lokations og har også kontaktet en 
 stribe oplægsholdere. 
 Cecilie har desværre fået et godt tilbud om en freelancekontrakt og hopper fra projektet 
 ved udgangen af oktober. 
 Vi kan formentlig nå at få lagt os fast på et sted og få et par oplægsholderen tegnet ind 
 inden Cecilie stopper. Arbejdsgruppen mødes og drøfter hvor langt vi er nået i slutningen 
 af oktober. Opgaver skubbes herefter over til bl.a. ME. 
3.4 Generalforsamling 2023 
 Datoen er aftalt til den 11. marts 2023: 
 Arbejdsgruppe: MLB, NSB, MHC 
 Vi skal som det første finde en lokation. ME undersøger muligheder i Kødbyen. Der skal 
 være overenskomst. 
3.5 Strategi frem mod delegeretmøde  
 NS: Netværksdelen. Vi håber, at DJ vil arbejde mere aktivt med netværk og gerne skrive 
 det ind i de fagpolitiske prioriteringer. Vi har 3 konkrete netværk, som vi anbefaler DJ at 
 sparke i gang nu og her.  
 BZ kontakter Hans Jørgen Dybro for at høre, hvordan vi kan få det på dagsordenen. 
 Udover netværk er vores fokusområder: Bisidderordningen, kommunikatører, stress og for 
 høje krav til kommunikatøren.  
 MLB oplyser, at der er TAU møde på fredag, og at bisidderordningen er på dagsordenen. 
3.6 Hvordan understøtter vi studenterorganisationerne? 
 Flere af studenterorganisationerne i DJ er pressede. Det vurderes at være generelt i de 
 fleste fagforeninger. Det har været svært at få de unge engagerede oven på Corona.  
 På RUC er der nærmest ikke rigtig nogen tilbage for de kommunikationsstuderende. 
 Dem der er mest aktive af de unge, er de journaliststuderende. 
 NS har holdt et kaffemøde med Emil (formanden for KaJ) og vendte bl.a. hvilke 
 arrangementer vi evt. kunne lave sammen (fysiske arrangementer).  
 Vi ville kunne benytte lokalerne på Journalisthøjskolen. 
 Vi blev inviteret med til et af deres bestyrelsesmøder.  
 NS og MLB deltager i et sådant møde om hvordan vi kan bruge hinanden. 
 Et oplagt arrangement vi kunne lave fælles kunne fx være Katrine fra, Lego/Vestas, som 
 er rigtig god på LinkedIn.  
3.7 Nytårskur 2022/2023 
 Vi har tidligere i en del år holdt nogle julearrangementer på et tidspunkt i december og 
 inviteret til et rent socialt arrangement. I stil med ’Kom og mød dine 
 kommunikationsfaglige kolleger og din bestyrelse i DJ Kommunikation’.  
 Sidst blev det holdt på Gammel Strand, hvor vi dog var meget få.   
 Vi prøver nu med en nytårskur og går efter at give rum til at netværke på dagen. 
 Arbejdsgruppe der arbejder videre med forslaget består af AL, ALB og NS 
 Til overvejelse: At invitere Andrea med.  

  



 
3.8 Henvendelse om GDPR fra DJ 
 NS: DJ har henvendt sig til alle specialgrupper med at de gerne vil se 1-2 repræsentanter 
 fra hver bestyrelse til 3 workshops om GDPR, hvor bestyrelserne kan blive klædt på til, at vi 
 gerne skulle holde os inden for rammerne. Det er 3 x 3 timer. 
 Det har affødt en del spørgsmål til forbundet. Pointen er at hver bestyrelse i GDPR-mæssig 
 forstand er at regne som dataansvarlige. Derfor skal muligheden ses som et tilbud om, at 
 vi kan få hjælp til at sikre, at vi lever op til reglerne. 
 Vi mangler en klar nedskrevet politik til hvis Datatilsynet kommer på besøg. 
 MHC og NS deltager de dage de kan. ME deltager i alle tre møder. 
3.9 Nyt revisionsfirma / NS 
 Det har de sidste mange år været et stort arbejde at få regnskaber underskrevet. 
 Vi skifter derfor revisionsselskab, hvor vi kan underskrive digitalt og får et tilbud fra det 
 selskab, som Kreds 1 også er skiftet til. 
 ME indhenter tilbud. 
3.10 Nyhedsbrev – har vi noget vi skal kommunikere / NS 
 Lille skriv om delegeretmødet og hvordan man kommer med.  
 Alle tænker over hvad vi kan tage med i nyhedsbreve. 
 
 

4. Eventuelt 
NSB kan ikke deltage i de næste 2 møder i navneudvalget den 10. oktober og den 31. oktober. 
MLB har modtaget en henvendelse om rabat til Cirkus Jul (Muskelsvindsfonden) på 20%, hvis de bliver 
omtalt i vores nyhedsbrev. Vi giver henvendelsen videre til DJ.  

 
5. Næste møde 

 Tirsdag den 15. november 2022, kl. 17 – 20 
 

Kommende møder: 

 Torsdag den 15. december 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Torsdag den 19. januar 2023, møde kl. 16 – 17 og herefter nytårskur for alle medlemmer 
 Onsdag den 22. februar 2023, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling 

 


