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Generalforsamling i Journalistgruppen i DR 

Torsdag den 26. november 2020 kl.16:30 

Afvikles fra DR Byen og alle distrikter 

Dagsorden 

Referent: Barbro Knudsen 

Dagsorden i henhold til Journalistgruppen i DRs vedtægter. 

1.Valg af dirigent  

Henrik Rønne fra Dansk Journalistforbund blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, første gang den 

20/10-2020 pr. mail (senest 4 uger før), lagt på hjemmeside og udsendt via 
Journalistgruppens Facebookgruppe.  

Den endelige dagsorden er udsendt den 18/11-2020 pr. mail (senest en uge for 

generalforsamlingen). 

2.Valg af stemmetællere 

Fyn – ingen deltagelse 

Sjælland – René Sabroe 

Nordjylland - Søren Flytkjær 

Bornholm - Peter Bohn Skafte  

Aabenraa – Louise Lind 

Aarhus – Gry Bruun Matthi + Per Colstrup Vinkel 

Vejle -Peter Frandsen Siggaard 

Holstebro – Hanne Ried 

DR Byen – Mikael Steensen 

3. Bestyrelsens beretning herunder krænkelser 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og efterfølgende kunne der stilles 
spørgsmål. 

Der var spørgsmål til emnet krænkelser, og hvordan DR undersøger sig selv. Flere 

opfattede det som et problem, at DR skal undersøge sig selv i sager hvor 
medarbejdere er krænkede af den måde de ledes på. Der kan være sager, hvor der er 
tale om en chef der udøver krænkende handlinger eller på anden måde er part i den 

type sager. Det er DRs HR-afdeling, som står for undersøgelserne og beslutning i 
sagerne. HR er chefernes interne rådgivning i det daglige, og det er derfor ikke 

hensigtsmæssigt, at de undersøger deres egne sager og deres egen chefkreds. DR 
kan på den baggrund ikke sikre en uvildig vurdering og beslutning i sager som disse. 
Journalistgruppen er i dialog med ledelsen om problematikken som også drøftes i den 

arbejdsgruppe som er nedsat i forbindelse udarbejdelsen af adfærdskodeks og 
procedurer for håndtering sager om krænkelser. Det er helt sikkert et vigtigt arbejde 
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Journalistgruppen bidrager med til arbejdsgruppen og dermed til DR og 
medarbejderne, og vores indsats flytter noget, men der er langt vej endnu. 

Noget andet der blev påpeget er, at Maria Rørbye Rønn har været ude og sige, at 

ledelse i sig selv ikke er en krænkelse. Men her er det vigtigt at holde fast i at måden 
man leder på, kan være en krænkelse. Det har formanden italesat på HSU møde 
overfor Maria Rørbye Rønn. 

Et andet opmærksomhedspunkt der blev påpeget, er arbejdspresset i DR, som fortsat 
er meget stort. Herudover er der nogle der oplever, at det er blevet svære at 
håndtere ens arbejdstid, når arbejde og fritid flyder sammen ved hjemmearbejde. Det 

var der opfordring til, at man er opmærksom på i Journalistgruppen. 

Omkring overenskomstforhandlingerne er der fortsat en frustration blandt 
medarbejderne, som ikke føler sig anerkendt for det kæmpe arbejde de har præsteret 

med håndtering af og under Corona. Der rumsterer stadig en frustration over DR 
udsendte lokoutvarsel, og en endnu større afstand mellem ledelsen og medarbejder, 
som konsekvens af dette.  

Journalistgruppen har drøftet den situation mange gange med DRs ledelse, og der er 

kommet forskellige forklaringer på hvorfor de gjorde som de gjorde. Vi kan håbe, at 
DR har lært noget, og de ved fremtidige overenskomstforhandlingerne er 

opmærksomme på hvordan gode overenskomstforhandlinger sættes i gang. Vi har 
gjort et kæmpe arbejde for at lykkedes med en god start, derfor kom det meget bag 

på os, at DR valgte at gøre som de gjorde. 

Til de kommende overenskomstforhandlinger var der også ønske om at kunne møde 
en DR-delegation, som kommer med viden om hvad og hvordan det foregår i 
produktionen. Og et ønske om en delegation, som har sat sig ind i hvordan DRs 

maskinrum fungerer, fremfor kun et tal på et ark. 

Formanden uddybede beretningen i forhold til hvem det er vi ønsker, der skal være 
mere synlige. Det er i første omgang Journalistgruppen og de lokale 

tillidsrepræsentanter. Vi vil gerne fortælle mere om det kæmpe arbejde vi laver både i 
bestyrelsen, på gruppekontoret og hos den enkelte tillidsrepræsentant. Vi skal blive 

bedre til at prale. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

4.Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

Regnskab og budget blev gennemgået af kasserer Jørgen Hansen. 

 

Regnskabet ser noget anderledes ud end det budget vi lagde for regnskabsåret. Det 

skyldes vi ikke har kunne gennemføre en lang række mødeaktiviteter på grund af 

Corona situationen. En stor del af vores omkostninger går til mødeaktiviteter herunder 

overnatning, forplejning og transport, fordi vores tillidsrepræsentanter er spredt ud 

over hele landet. 

 

Vi havde budgetteret med et underskud på omkring 230.000,00 kr. og regnskabet er i 

stedet kommet ud med et overskud på 134.000, - kr., selvom vores 

kontingentindtægter er faldet en del i forhold til sidste års regnskab. 

Forklaringen på nedgang i vores kontingentindtægter er konsekvens af færre 

medlemmer efter fyringsrunden vi havde tilbage i 2018, men først nu for alvor er 

slået igennem for de medlemmer der havde henholdsvis 12 og 15 måneders 

opsigelse. Det kan vi nu se konsekvensen af.  
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Personaleomkostningerne er faldet, og det skyldes en omstrukturering på 

gruppekontoret, hvor vores deltids medarbejder er stoppet, og vi i stedet har ansat en 

studentermedhjælper.  

 

Administrationsomkostningerne er lidt højere end sidste års regnskab. Forklaringen 

er, at vi har måtte flytte kontor i DR Byen, og nu sidder flere mennesker på færre 

kvadratmeter. Det giver en del udfordringer med larm og vi har derfor investeret i 

lydreducering.  

 

Mødeomkostninger er faldet til næsten det halve i forhold til sidste års regnskab og 

tillægges Covid19, som har gjort vi ikke har kunne mødes fysisk til bl.a. 

repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder og møder med DR.  

 

Der blev spurgt ind til hvad konsekvenserne har været, at mødeomkostningerne er 

faldet med 400 t.kr.? 

 

Det har haft stor betydning for kvaliteten af møderne, og det har betydet vi er 

kommet meget langt fra hinanden. Fysiske møder giver os større muligheder og bedre 

forhold for at udvikle på de ting vi arbejder med til gavn for medlemmerne. Det har 

samtidig givet os mindre mulighed for at netværke samt holde uformelle og spontane 

møder bl.a. med ledelsen eller andre samarbejdspartnere. Muligheden for at få flyttet 

noget og snakke fortroligt, er i langt højere grad til stede, når man mødes ansigt til 

ansigt. 

 

Virtuelle heldagsmøder, som fx vores repræsentantskabsmøder, hvor alle vores 

tillidsrepræsentanterne mødes 3 gange om året, har også sine udfordringer af andre 

grunde. Når mange mennesker skal holde møde i en eller flere hele dage, så har det 

indvirkning på både vores diskussionerne, som ofte er lange, men bestemt også 

nyttige og nødvendige. Men det giver også udfordringer på koncentration og indhold, 

at holde møde virtuelt i så lang tid, og er derfor ikke optimale. På 

repræsentantskabsmøderne diskuterer vi faglige emner, får fx besøg af DRs ledelse og 

får her muligheden for at stille direkte spørgsmål i et fortroligt rum. Vi har muligheden 

for at viderebringe vigtige budskaber direkte fra medlemmerne eller have besøg af fx 

eksperter eller foredragsholdere, som er med til at inspirere og kvalificere vores 

arbejde for medlemmerne. 

 

Der er helt klart også positive sider af virtuelle møder. Det oplevede vi under 

overenskomstforhandlingerne i år. Her kunne vi på meget kort tid samle 

repræsentantskabet og få afklaret nogle ting, lægge en linje og diskutere hvilken 

retning vi skulle gå, og dermed hurtigt fortsætte forhandlingerne umiddelbart efter. 

Det vil vi helt klart benytte os af fremover. 

 

Der blev også spurgt ind til om der er nogle af besparelserne, man kan køre videre? 

 

Formanden svarede, at han personligt i forhold til de rejser han foretager, fortsat og 

altid vil være opmærksom på om møderne fx kan afholdes virtuelt, og dermed 
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minimere mødeomkostningerne. Det er noget vi hele tiden har fokus på, men så 

længe det giver mening og ikke går ud over formålet med mødet.  

 

Bestyrelsen er i gang med at drøfte hvilke andre muligheder der kunne være i forhold 

til at afvikle repræsentantskabsmøderne. Om man fx ved at erstatte et af de tre årlige 

repræsentantskabsmøder, som i dag er på 2 dage, med fx et et-dags virtuelt møde. 

Men der skal være et rationale i ændringerne, og vi skal være skarpe på fordele og 

ulemper.  

 

Mødeomkostningerne har også være færre i år, fordi det har været overenskomstår. 

Omkostningerne til overenskomstforhandlinger betales overvejende af 

hovedforbundet, men vi afholder i første omgang udgifterne og får dem efterfølgende 

refunderet. Derfor skal der i budgettet afsættes penge af til 

overenskomstforhandlingerne, som efterfølgende bliver nedskrevet med refusionen.   

  

Vi arbejder løbende med rationale og effektivisering, og vi forsøger konstant at holde 

udgifterne på et minimum, og så længe det ikke går ud over kvaliteten af vores 

arbejde. Budgettet for 2020/2021 er beskåret i forhold til dette års budget. 

 

Medlemsystem. I Journalistgruppen har vi kigget på hvordan vi kan frigive nogle af de 

mange resurser, som bruges på håndholdte administrative processer og opgaver på 

Gruppekontoret. Som det er i dag har vi ikke et administrativ system til disse 

opgaver, og Gruppekontoret bruger derfor meget tid på at få dokumenter og 

oplysninger registreret. Opgaver og oplysninger som er med til at kvalificere den 

rådgivning, vejledning og sparring vi yder til vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, 

formandskab og hovedforbund. Da vi har rigtig mange medlemmer som hver dag skal 

betjenes, er det vigtigt at vi bruger de resurser vi har til rådighed, så godt som 

muligt. Vi har derfor besluttet at indkøbe et administrativt system, som kan 

understøtte vores arbejdsopgaver- og arbejdsgange og samtidig sikre vi lever op 

kravene i GDPR.  

 

Budgettet for 2020/2021 fastsættes med et underskud på 162.000, - kr. og her er 

mødeomkostningerne sat til 553.000, - kr. som er en del mindre end i år, hvor de 

blev sat til 750.000, -kr. 

 

Herudover var der spørgsmål til hvad der skal ske for at skabe balance? Formanden 

svarede, at vi de sidste par år har været meget opmærksomme på det at bruge færre 

penge. Vi gør et stort arbejde i hele tiden, at være opmærksomme på at holde 

udgifterne på et minimum, også at det ikke går ud over den kvalitet vi skal yde til 

vores medlemmer. 

 

Der blev spurgt ind til om det er en målsætning, at udgifterne skal gå i nul og 

hvornår? Og hvad man har tænkt at gøre, hvad kan I gøre og hvad kunne I have 

gjort? Formanden svarede, at vi ikke kan skære mere ned end vi allerede har gjort 

uden at det går ud over det arbejde, vi laver for Journalistgruppen. Han tilføjede, at vi 

skal nærme os et nul, og hver eneste år bruger vi færre penge end vi har budgetteret, 



Journalistgruppen i DR 

 

 

men det er ikke et må i sig selv at vi skal gå i nul. Et underskud os ikkeurolige, vi gør 

det fuld ud ansvarsbevidst. 

 

Regnskab for 2019/2020 og budget for 2020/2021 blev herefter godkendt. 

5. Valg i henhold til §3.   

Bestyrelse: 

Formand   Henrik Friis Vilmar  ikke på valg  
Bestyrelsesmedlem   Mikael Steensen  på valg, 

genopstillede og blev valgt 
Bestyrelsesmedlem   Asbjørn Date  på valg, 

genopstillede og blev valgt 
Bestyrelsesmedlem  Jørgen Hansen  på valg, 
genopstillede og blev valgt 

Bestyrelsesmedlem  Heidi Vadmand Hjørne  ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  Hanne Ried   ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem  Lone Bodholdt Krüger  ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  Rikke Skov Kristensen  ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  Michael Olesen  ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem  Peter Frandsen Siggaard ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  Sarah Friis Elkjær  på valg, 

genopstillede og blev valgt 
 

Valg til Suppleanter: 
Bestyrelsesmedlem suppleant René Nielsen     på valg, 
genopstillede og blev valgt 

Bestyrelsesmedlem suppleant Jane Lou   på valg, 
genopstillede ikke, Signe Rosendal stillede op og blev valgt 

Bestyrelsesmedlem suppleant Jesper Raab  på valg, 
genopstillede og blev valgt 
 

Interne revisorer: 
Intern revisor  Jens Ringberg  på valg, 

genopstillede ikke, Lars Møller Hansen stillede op og blev valgt.  
Intern revisor  Tore Leifer   på valg, og 
genopstillede og blev valgt 

Intern revisor suppleant Morten Mørch  på valg, og 
genopstillede og blev valgt 

 
6. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse    
Repræsentant  Steen Kramhøft   ikke på valg i 

år 

7. Arbejdsprogram for det kommende foreningsår –dokument udsendt 
sammen med endelig dagsorden.   

Udkast til arbejdsprogram for 2020/2021 skal danne grundlag for videreudvikling. 

Der kom følgende input og ønsker til arbejdsprogrammet. 

• Fokus på krænkelser 

• Erfaring med arbejdsmetoderne under Corona 

• Debat skal foregå på en ordentlig og god måde, også når det bliver svært 
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• Freelancere og nyansatte skal ansættes på de rigtige overenskomster og 
kontrakter fra start 

• Sikre bedre og minimum af intro til DR for nyansatte inden de bliver sat i 

arbejde 

Det blev aftalt der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med en tekst 
til arbejdsprogrammet for den kommende periode. Interesserede som ønsker at 

deltage, kan skrive til formanden. 

Arbejdsprogrammet blev godkendt med de potentielle ændringer der måtte komme. 

8. Indkomne forslag: 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

9. Eventuelt 

Thomas Lemke stopper TR med udgangen af november. 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Friis Vilmar  Mikael Steensen 

Formand   Næstformand 

 

 

 


