
DJ Kommunikation

Referat, bestyrelsesmøde 10. august 2021

Til stede: Mona, Nikolaj, Nicholas, Mie B., Bo, Nanna

Referent: Mie B.

Siden sidst

Der har været sommerferie, så der er ikke sket noget.

Status fra arbejdsgrupperne

● Event

Et kommende webinar er planlagt i starten af september. Arbejdsgruppens mødes med

eventkoordinatoren for at planlægge efterårets events, som bliver en kombination af digitale og

online oplæg.

Derudover har vi indhentet tilbud på livestreaming af en kommende generalforsamling. Det er

firmaet We are Wonder (som vi har fået anbefalet). Deres grundpris ligger på 15.000 ex moms med

2-3 stationære kameraer og 2-3 mikrofoner. Tilbuddet bliver givet videre til den kommende

arbejdsgruppe for generalforsamlingen.

● Medlemsundersøgelse

Arbejdsgruppen har talt med DJ om at benytte forbundets system til undersøgelser. Arbejdsgruppen

er ved at aftale et møde med den konkrete medarbejder i DJ, som sidder med systemet og kan

hjælpe med opsætning og udsendelse.

● Kommunikation

Har været i dialog med forbundet ift. om vi kan ”låne” ressourcer fra forbundets

netværkskoordinatorer (studentermedhjælpere) til vedligeholdelse af DJ Kommunikations

Facebook-side. På mandag har den ansvarlige for netværkskoordinatorerne i DJ møde med de

studerende. Her vil han vende med dem, hvem af dem der kunne være interesseret i at løse

opgaven for os. Det vil være et pilotprojekt for forbundet for at se, om det skal tilbydes til andre

specialgrupper i DJ.

Tilbagemelding efter møde med Fagbladet Journalisten

Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i redaktionsmøde med fagbladet. Her havde vi en åben snak om og

brainstorm på fagbladets indhold målrettet kommunikatører. Bestyrelsen kan derudover altid byde ind med

ideer til indhold til redaktionen på fagbladet.

(tilføjet af Line Hebbelstrup efter bestyrelsesmødet: Kerstin Bruun-Hansen, Marie Nyhus og Christian

Lindhardt er blevet oprettet til at modtage vores nyhedsbreve for på den måde at holde dem som en del af

vores loop.)

Økonomi gennemgang

Kassereren gennemgår det seneste kvartals regnskab. Højdepunkterne er:



● Vi har ikke brugt så mange penge på events, som vi har budgetteret med. Det skyldes primært

corona.

● På bestyrelsesarbejdet er der også brugt færre penge, da vi kun er mødtes online.

● Derudover har vi fået en højere indkomst end planlagt højest sandsynligt, fordi vi har fået flere nye

medlemmer.

Fagligt stævne

14.-15. oktober i København for fagligt aktive i DJ. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage.

Formanden spørger DJ til tilmeldingsfrist og sørger for at få tilmeldt de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker

at deltage.

Efterårsseminar

Ønsker til program for dagen vendes. Vi planlægger et fysisk arrangement.

Eventuelt

● I år er der blevet bevilliget 30 nye studiepladser på kommunikationsuddannelsen på DMJX i Aarhus.

● Bestyrelsesmøder

o Bestyrelsesmødet i november bliver planlagt som fysisk møde.

o Vi aflyser det ordinære bestyrelsesmødet i september, da det ligger lige op ad vores

seminar.


