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§1	  -‐	  Formål	  
Stk.	  1:	  Specialgruppen	  DJKU	  omfatter	  Dansk	  Journalistforbunds	  medlemmer,	  der	  studerer	  journalistik,	  
medier	  eller	  kommunikation,	  eller	  vil	  gøre	  karriere	  indenfor	  området.	  	  

Stk.	  2:	  DJKU’s	  formål	  er	  at	  varetage	  de	  studerendes	  interesser,	  i	  samarbejde	  med	  og	  i	  overensstemmelse	  
med	  Dansk	  Journalistforbunds	  vedtægter	  og	  forretningsorden.	  

Stk.	  3:	  Det	  er	  bestyrelsens	  opgave	  at	  tage	  initiativ	  til	  faglig	  mødevirksomhed	  i	  specialgruppen.	  Det	  er	  også	  
dens	  opgave	  at	  overvåge	  overholdelsen	  af	  foreningens	  love.	  

§2	  -‐	  Medlemskab	  
Stk.	  1:	  Specialgruppens	  generalforsamling	  beslutter,	  hvem	  der	  skal	  kunne	  optages	  som	  obligatoriske	  
medlemmer	  af	  DJKU,	  jf.	  dog	  delegeret	  valgreglernes	  §	  5,	  stk.	  4	  og	  forbundslovenes	  §	  20,	  stk.	  1.	  

Stk.	  2:	  Herudover	  kan	  der	  på	  generalforsamlingen	  godkendes,	  at	  øvrige	  medlemmer	  af	  Dansk	  
Journalistforbund	  kan	  optages	  som	  interessemedlemmer	  (I-‐medlemmer)	  mod	  betaling	  af	  det,	  for	  gruppens,	  
sædvanlige	  kontingent.	  I-‐medlemmer	  indgår	  på	  samme	  vilkår	  som	  normale	  medlemmer	  af	  DJKU.	  

§3	  -‐	  Kontingent	  
Stk.	  1:	  Fra	  og	  med	  1.	  december	  2014	  er	  det	  besluttet,	  at	  der	  betales	  et	  månedligt	  enhedeskontigent	  for	  alle	  
studerende	  i	  DJ	  på	  77	  kr.	  Dermed	  bliver	  beløbet	  for	  alle	  studerende	  medlemmer	  i	  DJ	  det	  samme.	  

§4	  -‐	  Generalforsamlingen	  
Stk.	  1:	  Generalforsamlingen	  er	  specialgruppens	  øverste	  myndighed.	  

Stk.	  2:	  DJKU	  afholder	  to	  årlige	  generalforsamlinger,	  en	  i	  oktober	  og	  en	  i	  april.	  Formanden	  indkalder	  officielt	  
til	  generalforsamlingen,	  ved	  at	  annoncere	  i	  Dansk	  Journalistforbunds	  medlemsblad	  Journalisten.	  Dette	  skal	  
være	  udmeldt	  måneden	  før,	  dog	  senest	  tre	  uger	  før	  generalforsamlingen.	  Formanden	  skal	  sende	  en	  
indkaldelse	  og	  en	  skriftlig	  beretning	  om	  foreningens	  virke,	  samt	  en	  dagsorden	  til	  generalforsamlingen	  til	  
samtlige	  medlemmer	  senest	  tre	  uger	  før	  generalforsamlingen.	  	  

Stk.	  3:	  Dagsordenen	  for	  generalforsamlingen	  skal	  indeholde	  følgende	  punkter:	  

1.	  Valg	  af	  dirigent,	  referent	  og	  to	  stemmetællere	  

2.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

3.	  Formandens	  beretning	  

4.	  Godkendelse	  og	  orientering	  om	  gruppens	  regnskaber	  

5.	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  og	  medlemmer	  

6.	  Valg	  af	  formand,	  næstformand,	  kasserer,	  bestyrelse,	  suppleanter	  samt	  repræsentanter	  til	  øvrige	  
relevante	  udvalg	  og	  lignende	  i	  DJ-‐regi.	  

7.	  Eventuelt	  

Stk.	  4:	  Forslag	  til	  dagsordenen	  fra	  medlemmer	  skal	  sendes	  til	  formanden,	  således	  at	  formanden	  har	  
forslaget	  senest	  tre	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
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Stk.	  5:	  Man	  kan	  opstille	  til	  valg	  ved	  en	  fuldmagt,	  der	  afleveres	  til	  dirigenten,	  når	  mødet	  begynder.	  Man	  kan	  
også	  stemme	  ved	  fuldmagt	  på	  generalforsamlingen.	  

Stk.	  6:	  Bestyrelsen	  anmelder	  inden	  tre	  dage	  efter	  generalforsamlingen	  til	  Dansk	  Journalistforbund,	  hvem	  
der	  er	  valgt	  til	  gruppens	  ledelse.	  

Stk.	  7:	  Vedtægtsændringer	  kræver,	  at	  mindst	  2/3	  af	  de	  tilstedeværende	  medlemmer	  på	  
generalforsamlingen	  stemmer	  herfor.	  	  

Stk.	  8:	  Der	  kan	  indkaldes	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling,	  når	  mindst	  1/6	  af	  DJKU’s	  medlemmer	  
skriftligt	  anmoder	  formanden	  om	  det.	  Samtidig	  med	  indkaldelsen	  skal	  DJ's	  hovedbestyrelse	  underrettes.	  

Stk.	  9:	  Andre	  forslag	  vedtages	  med	  almindeligt	  flertal.	  

Stk.	  10:	  Når	  man	  forlader	  sin	  post	  til	  fordel	  for	  et	  andet	  medlem,	  er	  man	  forpligtet	  til	  at	  hjælpe	  til	  i	  optil	  14	  
dage	  efter	  generalforsamlingen,	  så	  den	  nye	  på	  posten	  er	  givet	  de	  bedste	  forudsætninger	  for	  at	  kunne	  
overtage	  ansvaret.	  	  

Stk.	  11:	  Ved	  generalforsamlingen	  i	  oktober	  vælges	  delegerede	  til	  Dansk	  Journalistforbunds	  delegeretmøde	  
og	  et	  tilsvarende	  antal	  suppleanter.	  	  

Stk.	  12:	  Suppleantrækken	  afgøres	  ud	  fra	  antallet	  af	  personlige	  stemmer	  på	  generalforsamlingen.	  

§5	  -‐	  Bestyrelsen	  
Stk.	  1:	  DJKU’s	  bestyrelse	  består	  af	  9	  medlemmer.	  De	  vælges	  på	  generalforsamlingen.	  Formand,	  
næstformand	  og	  kasserer	  vælges	  særskilt	  på	  generalforsamlingen	  og	  optager	  tre	  ud	  af	  de	  9	  
bestyrelsespladser.	  

Stk.	  2:	  Generalforsamlingen	  kan	  dog	  se	  bort	  fra	  ovennævnte	  sammensætning,	  hvis	  der	  ikke	  er	  opstillet	  
kandidater	  nok.	  

Stk.	  3:	  Formanden	  sidder	  på	  posten	  for	  et	  år	  og	  vælges	  ved	  generalforsamling	  i	  oktober.	  Næstformand,	  
kasserer,	  suppleanter	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  på	  valg	  til	  hver	  generalforsamling.	  

Stk.	  4:	  Som	  bestyrelsesmedlem	  eller	  suppleant	  i	  DJKU	  forventes	  det,	  at	  man	  er	  medlem	  af	  Dansk	  
Journalistforbund.	  	  

Stk.	  5:	  På	  det	  konstituerende	  bestyrelsesmøde	  vælger	  bestyrelsen	  en	  observatør	  til	  DJ's	  hovedbestyrelse,	  
DJ:	  Kommunikationsbestyrelse	  samt	  repræsentanter	  til	  øvrige	  relevante	  udvalg	  og	  lignende	  i	  DJ-‐regi.	  Disse	  
beslutninger	  skal	  hurtigst	  muligt	  meddeles	  Dansk	  Journalistforbund	  af	  formanden.	  	  

Stk.	  6:	  Bestyrelsen	  er	  specialgruppens	  øverste	  myndighed	  mellem	  generalforsamlingerne.	  

Stk.	  7:	  Bestyrelsens	  hovedopgaver	  er,	  at:	  

-‐ Forbedre	  forholdene	  på	  relevante	  humanistiske	  uddannelser.	  
-‐ Arbejde	  for	  at	  give	  de	  universitetsstuderende	  en	  klarere	  identitet	  og	  et	  bedre	  image	  	  
-‐ Arbejde	  for	  bedre	  praktikforhold	  	  
-‐ Arbejde	  for	  et	  bedre	  fagligt	  og	  socialt	  miljø	  på	  KU	  
-‐ Formulere	  politiske	  og	  organisatoriske	  målsætninger	  
-‐ Samarbejde	  med	  andre	  studenterorganisationer	  
-‐ Samarbejde	  med	  Dansk	  Journalistforbund	  
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-‐ Samarbejde	  med	  andre	  organisationer	  og	  institutioner	  
-‐ Bevilge	  økonomisk	  støtte	  til	  medlemmer	  

Stk.	  8:	  Foreningen	  tegnes	  af	  formanden	  og	  i	  dennes	  fravær	  næstformanden.	  

§6	  -‐	  Mødeaktivitet	  
Stk.	  1:	  Bestyrelsen	  holder	  typisk	  ordinært	  bestyrelsesmøder	  hver	  måned.	  

Stk.	  2:	  Formanden	  kan	  indkalde	  til	  møde,	  når	  formanden	  finder	  det	  nødvendigt.	  

Stk.	  3:	  Formanden	  skal	  indkalde	  til	  møde,	  når	  mindst	  to	  bestyrelsesmedlemmer	  beder	  formanden	  om	  det.	  
Mødet	  skal	  holdes	  senest	  14	  dage	  herefter.	  

Stk.	  4:	  På	  det	  konstituerende	  bestyrelsesmøde	  skal	  bestyrelsen	  godkende	  en	  mødekalender	  for	  det	  
kommende	  semesters	  mødedatoer.	  

Stk.	  5:	  Som	  bestyrelsesmedlem	  i	  DJKU	  forventes	  det,	  at	  man	  prioriterer	  at	  deltage	  i	  relevante	  
arrangementer	  og	  møder,	  samt	  at	  man	  påtager	  sig	  konkrete	  arbejdsopgaver	  i	  mindst	  et	  udvalg.	  	  

§7	  -‐	  Dagsordenen	  
Stk.	  1:	  Formandskabet	  skal	  sørge	  for,	  at	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  bliver	  indkaldt	  til	  bestyrelsesmøderne.	  

Stk.	  2:	  Medlemmerne	  skal	  have	  dagsordenen	  oplyst	  senest	  tre	  dage	  før	  mødet.	  

Stk.	  3:	  Dagsordenen	  skal	  indeholde	  orientering	  fra	  arbejdet	  i	  de	  nævn,	  udvalg,	  bestyrelser	  og	  lignende,	  hvor	  
DJKU	  er	  repræsenteret.	  

Stk.	  4:	  Bestyrelsen	  kan	  på	  selve	  mødet	  vælge	  at	  udvide	  dagsordenen,	  hvis	  der	  er	  forslag	  om	  det.	  

4§8	  -‐	  Bestyrelsesmødet	  
Stk.	  1:	  Bestyrelsen	  vælger	  en	  dirigent	  til	  møderne.	  Bestyrelsen	  vælger	  også	  en	  referent,	  som	  fører	  referat,	  
der	  skal	  godkendes	  på	  det	  efterfølgende	  møde.	  

Stk.	  2:	  Referenten	  har	  også	  ansvar	  for	  at	  skrive	  et	  nyhedsbrev	  med	  de	  vigtigste	  beslutninger	  fra	  mødet,	  som	  
publiceres	  på	  hjemmesiden	  og	  udgives	  til	  medlemmerne	  gennem	  andre	  relevante	  kanaler.	  

Stk.	  3:	  Nyhedsbrevet	  skal	  sendes	  til	  gennemsyn	  hos	  bestyrelsen	  senest	  to	  dage	  efter	  mødet,	  hvor	  
bestyrelsesmedlemmerne	  derefter	  har	  en	  dag	  til	  at	  kommentere/rette,	  inden	  det	  sendes	  ud	  til	  
medlemmerne	  og	  på	  de	  relevante	  kanaler.	  

Stk.	  4:	  Kassereren	  skal	  ved	  hvert	  møde	  orientere	  bestyrelsen	  om	  specialgruppens	  økonomi.	  	  

Stk.	  5:	  Suppleanter	  kan	  overvære	  bestyrelsesmøder,	  hvor	  de	  har	  taleret,	  men	  de	  er	  kun	  tildelt	  stemmeret,	  
når	  de	  er	  indtrådt	  ved	  afbud	  fra	  et	  ordinært	  medlem.	  

§9	  -‐	  Beslutninger	  
Stk.	  1:	  Hvis	  bestyrelsen	  er	  uenig	  om	  en	  sag,	  skal	  den	  afgøres	  ved	  afstemning,	  hvor	  almindeligt	  flertal	  er	  
afgørende.	  Hvis	  stemmerne	  står	  lige,	  bortfalder	  forslaget.	  

Stk.	  2:	  Afstemning	  foretages	  ved	  håndsoprækning	  eller	  eventuelt	  ved	  fuldmagt	  fra	  de	  fraværende.	  	  

Stk.	  3:	  Hvis	  et	  medlem	  af	  bestyrelsen	  kræver	  det,	  foregår	  afstemning	  skriftligt	  og	  anonymt.	  	  



	  

	   6	  

Stk.	  4:	  Mindst	  to	  tredjedele	  af	  bestyrelsesmedlemmerne	  skal	  være	  til	  stede	  før	  et	  bestyrelsesmøde	  er	  
beslutningsdygtigt.	  

Stk.	  5:	  Offentliggørelse	  af	  beslutninger	  og	  diskussioner	  taget	  på	  bestyrelsesmøder,	  via	  andre	  kanaler	  end	  
bestyrelsens	  egne,	  er	  ikke	  tilladt	  med	  mindre	  tilladelse	  er	  givet	  af	  bestyrelsen.	  Tilladelse	  kan	  kun	  gives	  af	  en	  
enig	  bestyrelse.	  

Stk.	  6:	  Hvis	  bestyrelsen	  skal	  tage	  beslutninger	  vedrørende	  organisationer	  eller	  lignende,	  som	  et	  
bestyrelsesmedlem	  bestrider	  en	  fast	  post	  i,	  kan	  bestyrelsen	  erklære	  det	  pågældende	  medlem	  inhabilt.	  I	  
tilfælde	  af	  at	  bestyrelsen	  erklærer	  et	  bestyrelsesmedlem	  inhabilt,	  bortfalder	  det	  pågældende	  
bestyrelsesmedlems	  stemmeret	  under	  dette	  punkt	  på	  dagsordenen.	  Beslutning	  om	  inhabilitet	  sker	  ved	  
almindeligt	  stemmeflertal.	  

§10	  -‐	  Økonomi	  
Stk.	  1:	  DJKU’s	  regnskab	  løber	  fra	  ultimo	  oktober	  til	  ultimo	  oktober.	  Kassereren	  fremlægger	  regnskab	  og	  
budget	  til	  godkendelse	  på	  generalforsamlingen	  i	  foråret,	  mens	  en	  halvårlig	  statusrapport	  forevises	  
generalforsamlingen	  i	  foråret	  (april).	  

Stk.	  2:	  Formanden	  og	  kassereren	  har	  hver	  især	  lov	  til	  at	  foretage	  økonomiske	  dispositioner	  omkring	  
foreningens	  konto	  og	  midler.	  

Stk.	  3:	  Formanden	  og	  kassereren	  skal	  orientere	  bestyrelsen	  om	  alle	  økonomiske	  dispositioner	  ved	  
førstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

Stk.	  4:	  Bilag	  på	  over	  600	  kroner	  skal	  godkendes	  af	  kassereren	  og	  et	  medlem	  af	  formandskabet,	  før	  de	  kan	  
indgå	  i	  regnskabet.	  

§11	  -‐	  Andre	  udvalg	  
Stk.	  1:	  Bestyrelsen	  kan	  nedsætte	  udvalg	  til	  at	  varetage	  særlige	  opgaver,	  for	  eksempel	  ved	  ture	  eller	  andre	  
arrangementer.	  Sådanne	  udvalg	  er	  åbne	  for	  alle	  specialgruppens	  medlemmer.	  

Stk.	  2:	  Udvalgene	  kan	  søge	  bestyrelsen	  om	  tilskud	  til	  arbejdet	  eller	  dækning	  af	  udgifter.	  

Stk.	  3:	  Et	  udvalg	  kan	  ikke	  tage	  beslutninger,	  der	  medfører	  udgifter	  ud	  over	  det	  vedtagne	  budget,	  før	  
bestyrelsen	  har	  godkendt	  det.	  

Stk.	  4:	  Et	  udvalg	  kan	  indstille	  sager	  til	  afgørelse	  i	  bestyrelsen.	  

Stk.	  5:	  Alle	  medlemmer	  i	  specialgruppen	  kan	  søge	  bestyrelsen	  om	  tilskud	  eller	  dækning	  af	  udgifter	  i	  
forbindelse	  med	  arbejde	  i	  DJKU’s	  regi.	  	  

§12	  -‐	  Opløsning	  
Stk.	  1:	  Gruppen	  kan	  opløses,	  når	  to	  på	  følgende	  generalforsamlinger	  med	  mindst	  otte	  dages	  mellemrum	  
vedtager	  dette	  med	  2/3	  majoritet.	  Foreningens	  eventuelle	  midler	  tilfalder	  ved	  opløsning	  Dansk	  
Journalistforbund.	  

§13	  -‐	  Vedtægtsændringer	  
Stk.	  1:	  Vedtægtsændringer	  kræver,	  at	  mindst	  2/3	  af	  de	  tilstedeværende	  stemmeberettigede	  medlemmer	  
på	  en	  generalforsamling	  stemmer	  herfor.	  Vedtægtsændringer	  skal	  godkendes	  af	  Dansk	  Journalistforbunds	  
hovedbestyrelse,	  jf.	  forbundslovenes	  §	  20.	  
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Dirigentens	  underskrift:	  


