
Beretning for kreds 1 for 2017 

Aflagt på generalforsamlingen torsdag d. 8. marts 2018 på Borups Højskole. 

 

Kære deltagere på kreds 1s generalforsamling 

Vi kan starte denne generalforsamling med bevidstheden om, at vi nu er oppe på at 
være 9.762 medlemmer i kreds 1. 

Det er 155 medlemmer mere end for et år siden, og vi har lidt over halvdelen af 
medlemmerne i Dansk Journalistforbund i kreds 1. 

På den baggrund mener jeg roligt, at jeg kan sige, at 2017 var et godt år for kreds 1. 
De mange medlemmer giver os et rigtig godt udgangspunkt for kredsens arbejde. 

Det udgangspunkt har vi i kredsbestyrelsen forsøgt at udnytte så godt som muligt. I 
lighed med tidligere år først og fremmest i form af rigtigt mange medlemsmøder. 

Sidste år har vi ligeledes forsøgt at skabe en endnu stærkere faglig profil for kredsen. 
Det er blandt andet sket gennem opstarten af en TR-ring. Det er et netværk for 
tillidsfolk på primært de mindre arbejdspladser. 

Ligeledes arbejder vi på at skabe et netværk for de arbejdsmiljørepræsentanter, som 
er i kreds 1. 

Det vil jeg alt sammen komme tilbage til lidt senere i beretningen. 
 

Arrangementer 

Det første jeg vil omtale er kredsens arrangementer i form af medlemsmøder. 
Møderne må siges at være kreds 1’s kerneydelse til vores medlemmer. 

Medlemsskaren i kreds 1 er meget bred. Vi har en lige så bred medlemsskare som 
Dansk Journalistforbund. Den alsidighed er vi glade for, og med 
medlemsarrangementerne prøver vi hele tiden at nå ud til en så bred medlemsskare 
som muligt. 

I 2017 lavede vi 38 medlemsarrangementer med i alt 1.961 deltagere. Det svarer til 
51 deltagere i gennemsnit pr. arrangement. 

I lighed med de foregående år har vi haft fire typer af arrangementer: 
 

  



Fyraftensmøder 

Det er her vi lægger hovedvægten. Det er arrangementer, der normalt starter kl.17 og 
slutter omkring kl. 19. Arrangementerne skal gerne give noget faglig inspiration til 
kredsens medlemmer. 

Det mest besøgte fyraftensmøde i 2017 var ”Podcast – det nye marked?” 

Et af de arrangementer, vi de senere år har oplevet stigende interesse for, er kredsens 
sommerfest.  

 

Det gjorde vi også sidste år, hvor vi en fredag i juni var i Verdenskulturcenteret. Det 
var med spisning og Anders Lund Madsen stod efterfølgende for underholdningen. 

Vi havde en rigtig god sommerfest med 95 deltagere. Det er fuldt hus. 

Sommerfesten markerer også afslutningen på arrangementerne i 1. halvår. 

 
Morgenmøder 

I 2016 startede vi med at planlægge nogle af medlemsmøderne som morgenmøder, og 
det fortsatte vi med i 2017. Derved har vi et tilbud til de af kredsens medlemmer, der 
ikke kan afse tid til at komme til arrangementerne efter fyraften. 

Vi havde i 2017 to morgenmøder. De var begge pænt besøgt med flest til ”Levende 
stemmer i en digital tidsalder”. 

 

D&D 

Den sidste fredag i hver måned har vi Drink & Debat, hvor man som navnet siger, 
kan komme og få en drink og høre et oplæg. 

D&D blev sidste år afholdt på Library Bar nær Hovedbanen og er normalt meget 
populære med op mod 60 deltagere. 

 
Kredskino 

De ofte mest besøgte arrangementer er vores kredskinoerne. Således også sidste år, 
hvor vi var havde filmen The John Dalli Mystery på aktivitetslisten. Den blev set af 
125 kreds 1-medlemmer. 

Vi havde i 2017 seks kredskinoer, hvilket svarer til vores målsætning.  



Det handler hele tiden om at finde gode film, der har en eller anden form for 
journalistisk/kommunikationsmæssig relevans. 

I forbindelse med arrangementerne vil jeg også nævne, at et af dem i lighed med i 
2016 foregik på Bornholm i DJ’s telt på Folkemødet. Her lavede vi et arrangement 
omkring lokaljournalistikken under pres. 

Arrangementet var ganske pænt besøgt med omkring 30 deltagere og med en gode 
oplæg og en efterfølgende debat. 

Det sidste jeg vil sige omkring arrangementer, er, at vi i kreds 1 altid gerne 
samarbejder med andre grupper. 

I 2017 lavede vi fx et arrangement med de Cavling-nominerede sammen med 
Foreningen for Undersøgende Journalistik. 

Herudover har vi sidste år haft et enkelt arrangement, som vi har udbudt sammen med 
Veteranklubben. 

 

Mere faglig profil 

Nu over til en helt anden type arrangementer, som vi også er begyndt at arbejde med. 

Som nævnt i indledningen vil vi gerne skabe en endnu mere faglig profil for kreds 1, 
og derfor har vi sat gang i to nye initiativer. 

 

TR-ring 

Det første er en TR-ring. Et forsøg på at skabe et netværk blandt tillidsfolk i kreds 1. 
Vi forsøger primært at skabe et netværk for tillidsfolk fra de mindre arbejdspladser. 

Tillidsfolkene fra de mindre arbejdspladser har ofte ikke noget netværk, hvor de kan 
udveksle erfaringer med andre tillidsfolk og få inspiration. 

Det netværk vil vi forsøge at skabe. 

Det er meget nyt, og vi har foreløbig haft et møde i TR-ringen. I alt seks tillidsfolk 
deltog i mødet som blev indledt med et oplæg fra den erfarne tillidsmand på TV2, 
Lennart Steen. 

Der var stor interesse for at fortsætte netværket, og det gør vi her i 2018.  

Og selv om vi siger, at det er en TR-ring for de mindre arbejdspladser, havde vi også 
er par deltagere fra de lidt større arbejdspladser med til det første møde. 



Det var vi glade for. De er meget velkomne og vi håber netværket bliver en fast 
bestanddel af Kreds 1. 

 
AMR-ring 

En anden af de nye tiltag, som vi er ved at løbe i gang, er et netværk for 
arbejdsmiljørepræsentanter i kreds 1. Jeg sidder selv i Pilestræde til daglig, hvor vi 
har en række udfordringer med vores arbejdsmiljø. 

I høj grad på grund af åbne kontorlandskaber. De er kommet for at blive, men for at 
få styrket vores arbejdsmiljørepræsentanter, vil vi gerne skabe et nyt netværk der kan 
medvirke til dette. 

Målet er helt i stil med netværket for TR-folkene at få gang i noget 
erfaringsudveksling. Hvor har man lavet nogle gode løsninger, der kan bruges andre 
steder og lignende spørgsmål på arbejdsmiljøområdet. 

Første møde i AMR-netværket bliver i første halvår af 2018. 

 

Økonomi 

Ved et af de næste punkter på dagsordenen vil kredsens udmærkede kasserer Jens 
Berg Thomsen præsentere vores regnskab for 2017. Det er lidt bagvendt at sige det, 
men vi kommer ud med et overskud på lige under 80.000 kr. 

Jeg er lige ved at sige, at det beklager vi.  

For 2017 havde vi budgetteret med et underskud på 135.000 kr. 

En af årsagerne til overskuddet er, at praktikanterne i kreds 1 har været mindre flittige 
til at søge tilskud til deres studieture.  

Vor rejselystne vores praktikanter måtte være er vi ikke helt er herre over – men vi 
forsøger at ramme budgettet bedst muligt med udgangspunkt i erfaringerne fra de 
foregående år. 

Herudover har vores arrangementer også været billigere end de tidligere år. Men som 
sagt er overskuddet ikke kommet fordi, vi har sparet i forbindelse med 
arrangementerne, og det er heller ikke intentionen af spare på aktiviteterne i kredsen.  

Kredsen har stadig en pæn formue med en likvid beholdning ved årets afslutning på 
omkring 1,3 mio. kr. 



Og det er fortsat en målsætning for bestyrelsen at få bragt formuen ned. Der er ingen 
grund til at vi har så mange penge stående. De har bedre af at blive brugt på 
medlemsaktiviteter. 

Målsætningen om at få bragt vores formue ned har eksisteret en del år, og vi har 
arbejdet på at leve op til den. 

I den sammenhæng skal det nævnes, at i årsregnskabet for 2012 kan man se, at vi 
dengang havde en likvid formue på lige under 2,1 mio. kr. ved årets udgang. 

Det er 800.000 kr. mere end, vi har i dag. Altså har vi   nedbragt vores formue målt 
på vores likvide beholdning med 38 pct. siden 2012. 

Det er trods alt også en del, og vi skal nok komme helt i mål med fortsat at få 
nedbragt formuen. 

 
Tilskud 

I forlængelse af beretningen om vores økonomi er det helt naturligt at fortsætte med 
tilskud.  

Tildeling af tilskud er en meget stor del af kredsens økonomi, og noget vi som 
bestyrelsen med stor glæde bruger en del tid på. 

I lighed med tidligere år bevilgede vi i 2017 en række tilskud på baggrund af 
ansøgninger, som bestyrelsen har fået. 

Vi bevilgede blandt andet penge til de studerendes Kravling, der er de studerendes 
Cavlingpris. 

Desuden bevilgede vi i 2017 en underskudsgaranti til arrangementet ”Tal til Øjet”, 
som blev afholdt sidste weekend i januar. 

Vi arbejder ud fra to kriterier, når vi behandler ansøgninger om tilskud. Dels skal de 
tage udgangspunkt i en faglig aktivitet og dels skal det være en aktivitet, som på den 
ene eller anden måde er åbne for alle medlemmer af kredsen. 

Herudover kan nævnes, at vi som altid med glæde har givet tilskud til 
Veteranklubben samt at vi har givet tilskud til julegaver og til sommerlejren for 
børnene på behandlingshjemmet Stuttgården. 

Stuttgården ligger i Hillerød og kreds 1 har historisk en nær tilknytning til 
institutionen, som tidligere var ejet af Københavnske Journalister og Kreds 1 
udnævner tre af bestyrelsesmedlemmerne. 

Udover at give tilskud til enkeltstående ansøgninger har vi i kredsen også en række 
tilskudsregler, som medlemmer på nedsat kontingent kan få glæde af. 



Mere præcist kan medlemmer på nedsat kontingent en gang om året få 1.500 kr. til 
deltagelse i et kursus eller en anden faglig aktivitet. 

Som nævnt ved punktet om vores økonomi gælder det også praktikanter, som tager 
på studietur. 

Medlemmer på nedsat kontingent kan ligeledes få tilskud til leje af en af Feriefondens 
boliger. 

Som det vil fremgå af vores regnskab, kan vi med glæde sige, at disse tilskudsregler 
bliver brugt i pænt omfang. 

 

Tre andre ting 

Nu over til tre andre ting som kreds 1 også arbejder med. Det er: Kristian Dahls 
mindelegat, Simmelprisen og Fonden til fordel for syge og værdigt trængende. 

 
Kristian Dahls Mindelegat 

Det første jeg vil nævne er Kristian Dahls Mindelegat. Legatet bliver populært kaldt 
”mini-cavling” og har været uddelt siden 1961. 

Det gives til en yngre journalist, som er aktivt medlem af kreds 1 og som med lødig 
journalistik har skabt øget interesse for og debat om sit stofområde. 

Sidste år gik prisen til freelance journalist Steffen Stubager. 

Jeg vil gerne benytte lejlighed til at sige tak for indsatsen til det udvalg, der står for 
uddelingen af legatet. 

Jeg ved, at de gør et meget stort arbejde i den sammenhæng. 

Særligt vil jeg sige tak til Gitte Redder, der efter fire år som formand og medlem af 
udvalget i år har valgt at trække sig. 

Heldigvis har vi fået en ny god formand for udvalget i form af Michael Bech fra TV2 
og Marchen Neel Gjertsen fra Jyllands-Posten har sagt ja til at indtræde som nyt 
medlem af udvalget. 

Derudover består udvalget af: 
Pernille Aisinger fra Fagbladet Folkeskolen 
Thomas Buch-Andersen, Danmarks Radio,  
Ditte Valente, Freelance og  
Hans Mortensen fra Weekendavisen. 

 



Simmelprisen 

Simmelprisen er en anden af de ting, som vi arbejder med i kreds 1. Det er en af ny 
skabelserne i kredsen. I år skal vi uddele prisen for tredje gang. 

Prisen er indstiftet til minde om kredsens mangeårige formand René Simmel 

Den gives til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, 
kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer.  

Sidste år fik Nina Thrige Andersen fra Information prisen. 

Lige efter generalforsamlingen får vi at se, hvem der får prisen for i år, og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at sige tak til medlemmerne af Simmeludvalget for det 
arbejde, de gør i forbindelse med uddeling af prisen. 

Medlemmerne af Simmeludvalget er:  

Kasserer i kreds 1 Jens Berg Thomsen, Politikens Lokalaviser 
Anne-Mette Gregers Simmel 
Helle-Lise Ritzau Kaptain, Nordiske Medier 
Maj Munk, Freelancer og  
Nina Thrige Andersen, Information som er sidste års modtager af prisen. 

 

Fonden til fordel for syge og værdigt trængende 

Fondens formål er at yde støtte til syge og værdigt trængende journalister samt 
sådannes efterladte enker og enkemænd. 

På generalforsamlingen for fem år siden besluttede vi at tage 200.00 kr. fra kredsens 
formue og lægge dem over i Fonden til fordel for syge og værdigt trængende. 

Det har gjort, at vi hvert år kan uddele ca. 25.000 kr. til de ansøgninger, som 
kommer. Det er vi glade for. 

 

Kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen 

Som jeg nævnte i starten af generalforsamlingen har vi to valgmøder kørende 
siddende løbende med generalforsamlingen. 

Det er valg af delegerede fra kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen til Fagligt 
Forum, der afholdes i slutningen af april. 

Vi har i år mulighed for at vælge 72 delegerede fra kredsgruppen og ni fra 
arbejdsløshedsgruppen. 



Desværre er vi meget langt fra at kunne fylde vores delegationer op. 

Herfra vil jeg derfor gerne opfordre alle tilstedeværende medlemmer af kredsgruppen 
og arbejdsløshedsgruppen til at stille op som delegerede til Fagligt Forum. 

 

Dansk Journalistforbund 

Efter lidt om vores valg er det naturligt at sige lidt om vores hovedforbund Dansk 
Journalistforbund. 

Vi havde i 2017 delegeretmødet, hvor vi fik valg en ny hovedbestyrelse. 

På delegeretmødet fik vi også vedtaget rammerne for to store og meget vigtige 
diskussioner, som jeg tror, kommer til at fylde meget i de kommende år. 

Det er dels spørgsmålet om fagenes fremtid og dels spørgsmålet om fremtidens 
forbund. 

Det er også de to emner, som vi skal diskutere på Fagligt Forum 

DJ har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på fagenes fremtid, og på Fagligt Forum 
vil nogle af gruppens medlemmer fortælle om de foreløbige resultater. 

På anden dagen på Fagligt Forum skal det diskuteres, hvordan Dansk 
Journalistforbund skal se ud i fremtiden. 

I den sammenhæng kan det nok ikke komme som nogen stor overraskelse, at jeg 
mener, at et af de afgørende elementer i en ny struktur i DJ bliver kredsene. 

Vi udfylder i høj grad rollen, som det kit, som holder forbundet sammen. 

Og jeg ser også kredsene som værende betydningsfulde i fremtidens organisering. 
Her er vi alle sammen med uanset hvilken arbejdsplads man er på eller hvilken titel 
man har. 

Det er afgørende for, at kredsene fortsat kan udfylde rollen som samlingspunktet til 
glæde for alle medlemmerne. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Vi har som de andre år haft en god bestyrelse i 2017, men vi har i år været lidt færre 
end de foregående år, da et af vores medlemmer i form af Martin Hjort forlod 
bestyrelsen, fordi han fik job i Bruxelles. 

Martin har siddet i bestyrelsen i flere år og har blandt andet været ansvarlig for vores 
arrangementer. En vigtig post i bestyrelsen. 



Desuden var der en af vores suppleanter, der var nødt til at stoppe kort efter valget til 
bestyrelsen. 

Det har gjort, at den øvrige bestyrelse har haft lidt ekstra travlt. 

Rammerne for bestyrelsens arbejde sætter vi på et årligt seminar. Det seminar har vi i 
de sidste to år afholdt i forbindelse med kredsens deltagelse på Folkemødet på 
Bornholm. 

Jeg kan sige, at det begge gange har været nogle gode seminarer, som er vigtige for at 
få bestyrelsen rystet sammen, så den kan løse de mange opgaver der er, når man er 
valgt til at repræsentere kredsens medlemmer og skal arbejde aktivt med at sætte 
rammerne for de samlede aktiviteter i Kreds 1.  

Ud over seminaret holder vi ni bestyrelsesmøder om året og så er der altid en eller 
flere fra bestyrelsen som er vært og ansvarlig ved kredsens arrangementer. 

 

Hvad vil vi så i år 

Det kommer nok ikke som den helt store overraskelse, men i lighed med de 
foregående år vil de mange medlemsaktiviteter være et afgørende element i kredsens 
arbejde i 2018. 

Vi har en målsætning om at lave ca. 35 medlemsaktiviteter om året. Den præmis vil 
vi også arbejde ud fra i år. 

Vi har indtryk af, at vi godt kunne udbyde flere arrangementer og få dem fyldt op, 
hvis vi bare har de rigtige ideer. 

Men cirka 35 arrangementer om året er det antal, som vi rent praktisk kan håndtere. 

Vi vil som tidligere år fordele arrangementerne mellem fyraftensmøder, Drink & 
Debat, kredskino og morgenmøder. 

Vi har erfaring for, at det vi kalder ”værktøjskurser” er meget populære. Det er 
eksempelvis arrangementer om, hvordan man bruger sociale medier i kommunikation 
og journalistik. 

Vi vil arbejde på at få så mange af den type arrangementer som muligt i år. 

Når det gælder Folkemødet på Bornholm har vi i år valgt en lidt andet model, hvor 
hele bestyrelsen ikke deltager. De sidste to år har vi kombineret seminar og 
folkemøde. I år holder vi nok et seminar kort efter valget til bestyrelsen og det holdes 
i København. 



Det betyder ikke, at vi ikke også er aktive på Folkemødet. Et af kredsens gode 
medlemmer, der er bosat på Bornholm arbejder med at lave et arrangement for kreds 
1 på Folkemødet i DJ’s telt. Bestyrelsen vil være repræsenteret ved et medlem eller 
to. 

Desuden vil vi arbejde videre på at skærpe vores faglig profil. 

 
Det skal ske ved at fortsætte med TR-ringen, som vi forhåbentlig kan udbygge i løbet 
af i år. 

 
Oprettelsen af et netværk for arbejdsmiljørepræsentanterne i kredsen satser vi også på 
at få igangsat som tidligere nævnt. 
 

Nu er jeg så ved at komme til afslutningen på beretningen, og jeg vil derfor gerne 
sige tak til alle fra bestyrelsen for det arbejde, de har gjort i det forløbende år. 

 
Desuden skal der som altid lyde en stor tak til Mette for det arbejde hun gør for 
kredsen og for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 
Og tak til alle medlemmer, der har deltaget i kredsens aktiviteter. Vi håber at se 
rigtigt mange af jer også i det nye år. 

 
På bestyrelsens vegne tak for ordet. 

 


