
 

Beretning for kreds 1 for 2019 

Skulle have været aflagt på generalforsamlingen tirsdag den 10. marts 2020 på Arbejdermuseet. 

Kære generalforsamling 

Lad mig endnu en gang byde et stort velkommen. Vi er netop trådt ind i det nyt årti, og lad mig 
starte med at sige, at jeg tror, at det nye årti også bliver et godt år for Kreds 1. 

Kredsene vil fortsat have et solidt fæste i Dansk Journalistforbund.  

Det vil jeg vende tilbage til. 

Når vi ser på de mere tørre tal, så var 2019 det første år i den tid, jeg har været med, hvor vi faktisk 
har haft en mindre tilbagegang i antallet af medlemmer. 

Mere præcist er vi her den 5. marts 10.002 medlemmer i Kreds 1. 

Når det er sagt, har det svagt faldende medlemstal på ingen måde påvirket kredsens arbejde, og 
bestemt hellere ikke tilslutningen til vores arrangementer.  

Vi kan konstatere, at vi i 2019 havde det hidtil højeste antal deltagere til vores arrangementer. En 
rigtig god udvikling, og vi kan foreløbig konstatere, at den udvikling er fortsat her ind i det nye år. 

Nu vil jeg så gå lidt mere i dybden med, hvad kredsen arbejdet med i det seneste år. 

Arrangementer 

Jeg starter altid beretningen med at fortælle om vores afholdte arrangementer, da det er en af 
grundpillerne i kredsens arbejde. 

Vi afholdt i 2019 i alt 36 arrangementer for medlemmerne. Det er nogen lunde samme antal som i 
2018, men som nævnt tidligere kunne vi glæde os over, at der var en del flere deltagere til 
arrangementerne. 

Der var i alt 2.460 deltagere til vores arrangementer i 2019. Det er næsten 300 flere end året før, og 
det svarer til 68 deltagere pr. arrangement i gennemsnit. Det er det højeste antal, vi har haft i Kreds 
1. 

Det kan vi kun være taknemmelige for. 

Vi mener, at når det gælder vores brede udsnit af arrangementer, så tilbyder vi noget, som 
medlemmerne ikke kan få ret mange andre steder. 

Kreds 1 har en meget bred sammensat medlemsskare, og vi forsøger med arrangementerne at nå ud 
til så mange som muligt. 

Meningen er, at arrangementerne skal give noget faglig inspiration til medlemmerne. 

Vi har i lighed med de foregående år haft fire typer arrangementer: 

 



Fyraftensmøder 

Det her vi lægger hovedvægten. Møderne starter normalt kl. 17 og varer til kl.19.  

Det mest besøgte fyraftensmøde i 2019 var ”Gribende foredrag med krigsfotograf Jan Grarup”. Der 
var 140 deltagere til det arrangement. 

Af andre populære fyraftensmøder kan nævnes ”Fortællende journalistik, når det er allerbedst” og 
”Udvalgte fotografier i 2019” med en række fotochefer. 

Morgenmøder 

Tilbage i 2016 startede vi med at lave morgenmøder, som en del af vores tilbud til medlemmerne, 
og det er fortsat meget populært. 

Det mest populære morgenmøde sidste år var ”Optimer dine ideer”, hvor der var 110 deltagere. 

Jeg regner med, at vi her i 2020 vil fortsætte med morgenmøderne, som tydeligvis er et tilbud rigtig 
mange af vores medlemmer gerne vil have. 

Webinar 

Som noget helt nyt har vi i 2019 også prøvet af lave et arrangement som et webinar. Emnet var  
personlig branding. Det blev en pæn succes med 61 deltagere. Jeg er ret sikker på, at vi også i år vil 
forsøge med webinar. 

D&D 

Den sidste fredag i hver måned afholder vi Drink & Debat. Her kan man komme og få en drink og 
høre et spændende oplæg. 

Vi har i det forløbne år arbejdet med at finde et nyt sted til Drink & Debat. Det skyldes, at Libarry 
Bar nær Hovedbanen, hvor det tidligere blev holdt pludselig satte prisen meget kraftigt op. 

Vi begyndte derfor at bruge baren her på Arbejdermuseet. Det fungerede fint, men er af forskellige 
årsager hellere ikke optimalt. 

I både januar og februar har Drink & Debat været afholdt på Hotel Kong Frederik i Atriumgården. 
Det skal vi nu evaluere på, om det er det rigtige sted. 

Drink & Debat er ofte meget populære med op til 60 deltagere, og derfor vil vi også fortsætte med 
de arrangementer i det kommende år. 

Den mest populære Drink & Debat i 2019 var med Mads Brügger fra det nu lukkede Radio24/7. 
Der var 121 deltagere til den Drink & Debat. 

Kredskino 

Hvert år afholder vi omkring seks kredskino, og de var også i 2019 blandt de mest populære 
arrangementer. Der var 246 deltagere inde og se ”Krigsfotografen” og der var 213 inde og se ”The 
man who played with fire”. 



Vi arbejder altid på at få nogle film, der har en eller anden form for 
journalistisk/kommunikationsmæssig relevans. Desuden vil vi gerne kunne tilbyde noget ekstra 
udover filmen. Eksempelvis oplæg og spørgsmål med instruktøren efter filmen. 

 

Bornholm 

Det er med stor glæde, at jeg kan sige, at vi også i 2019 kunne hjælpe og støtte vores gode 
medlemmer på Bornholm, så de også får glæde af arrangementer. 

På Bornholm blev der afholdt arrangementet ”TV2 Echos måde at arbejde med den unge 
målgruppe” Der var 29 deltagere til arrangementet, hvilket er rigtig flot. 

Vi har et godt samarbejde med medlemmerne på Bornholm, og vi vil også her i det nye år hjælpe og 
støtte dem i at få lavet nogle arrangementer. 

 

Økonomi  

Ved et af de næste punkter her på generalforsamlingen vil vores kasserer Ole Sønderby Petersen 
præsentere vores regnskab for 2019. Vi er jo i den situation, at vi helst skal have et underskud, så vi 
kan få bragt kredsens formue yderligere ned. 

Jeg kan sige, at vi for 2019 kommer ud med et underskud, men det er dog ikke ret stort. Vi fik et 
minus sidste år på 7.747 kr., hvor vi havde budgetteret med et underskud på 132.000 kr. 

Det er dog ikke udtryk for, at vi har sparet penge. Som jeg nævnte før, så har vi i 2019 lavede det 
samme antal arrangementer som tidligere og med en del flere deltagere. 

Men de nye lokaler vi har brugt til Drink & Debat i form af både baren her på Arbejdermuseet og 
Hotel Kong Frederik, har vi været så heldige, at vi ikke betaler for lokaleleje. 

Det vil sige, at vi kan afholde D&D til færre omkostninger, men med samme kvalitet. 

Fremadrettet kan jeg sige, at vi forsat vil arbejde på at få bragt kredsenes formue ned, men det skal 
naturligt nok ske på en måde, hvor vi bruger pengene på medlemsaktiviteter. 

Ved afslutningen af 2019 havde kredsen en likvidbeholdning på 1.134.040 kr. Det er stadig en del 
mere end, vi har brug for. 

Men 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. 

Tilskud 

Når vi netop har talt om kredsens økonomi er det helt naturligt at fortsætte med tilskud. Som det 
også vil fremgå, når vores regnskab bliver fremlagt, er tilskud en meget stor del af kredsens 
økonomi. 

Tildeling af tilskud er noget, som vi i bestyrelsen med stor glæde bruger tid på. 



I lighed med tidligere år bevilgede vi i 2019 en række tilskud på baggrund af ansøgninger, som 
bestyrelsen har fået. 

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. 

Vi bevilgede i 2019 blandt andet penge til Kravling, der er de studerendes Cavlingpris. 

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. Kreds 1 udnævner tre af bestyrelsesmedlemmerne 
på Stuttgården. 

Udover tilskud til enkeltstående ansøgninger har vi i kredsen også en række tilskudsregler. 
Medlemmer på nedsat kontingent kan en gang om året få 1.500 kr. i tilskud til deltagelse i et kursus 
eller en anden faglig aktivitet.  

Det gælder blandt andet praktikanter, som tager på studieture. Vi bevilgede i 2019 tilskud for 
105.000 kr til praktikant- og elevrejser. 

Medlemmer på nedsat kontingent kan ligeledes få tilskud til leje af Feriefondens boliger. Vi 
bevilgede i 2019 lige over 170.000 kr i tilskud til leje af ferieboliger. 

Fire ting vi også arbejder med 

Indtil videre har jeg talt om emnerne aktiviteter, økonomi og tilskud. Men det er dog langt fra det 
eneste som kreds 1 arbejder med. Jeg vil gerne nævne tre andre ting, som vi også bruger tid på. 

Det er Kristian Dahls Mindelegat, Simmelprisen og Fonden til værdigt trængende. 

Kristian Dahl 

Det er prisen, som populært bliver kaldt ”mini-cavling”. Den har været uddelt siden 1961. 

Sidste år gik prisen til Thomas Foght fra Radio24syv. 

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 Michael Bech fra TV2 og Ditte Valente der begge har valgt at stoppe i 
udvalget efter en fornem indsats. Michael Bech var formand for udvalgte de seneste to år. 

 

Heldigvis har Pernille Aisinger fra Fagbladet Folkeskolen sagt ja til at blive ny formand for 
udvalget. 



Udover Pernille Aisinger består udvalget på nuværende tidspunkt af Hans Mortensen fra 
Weekendavisen, Ronja Pilgaard fra dk.nyt/kommunen.dk, Kristoffer Eriksen fra EkstraBladet, 
Abdel Aziz Mahmoud freelance samt Miriam Dalsgaard fra Politiken. 

 

Simmelprisen 

Det er en af nyskabelserne i kreds 1. I år skal vi uddele prisen for fjerde 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 Henrik Flødstrup fra EkstraBladet prisen. 

Lige efter generalforsamlingen får vi at se, hvem der får prisen 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:  
Formand Maj Munk, Freelancer 
Repræsentant for Simmel-familien: Anne-Mette Gregers Simmel 
Sidste års vinder: Henrik Flødstrup, EkstraBladet.  

Per Janus Bøhme, freelance 

 

Fonden til værdigt trængende 

Det sidste jeg vil nævne under dette punkt er Fonden til værdigt trængende. 

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

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

Sidste år var der otte ansøgningerne til uddelinger fra Fonden. I år er der kommet ti ansøgninger. 

 

Social pulje 

I 2019 forsøgte vi os forsøgte gang med en nyskabelse i form af en socialpulje. Når vi i Kreds 1 
laver arrangementer for medlemmer eller når vi i Kreds 1 støtter arrangementer, andre laver, så 
holder vi altid på, at der skal være et eller anden form for fagligt indhold i arrangementerne. 

Det er vigtigt, men vi har gennem årene også set, at mange medlemmer har efterspurgt støtte til 
arrangementer af mere socialkarakter. 

Derfor besluttede vi os for i 2019 at prøve med en socialpulje på 20.000 kr., hvor medlemmerne 
kunne søge om støtte til sociale arrangementer. Og vi må sige, at puljen har været en succes. 



Der kom en pæn del ansøgninger og derfor hat vi også besluttet at fortsætte med puljen i år.  

 

Dansk Journalistforbund 

Der er ingen tvivl om, at det har været udfordrende år for Dansk Journalistforbund med ny formand 
samt ekstra ordinært delegeretmøde. 
 
En af de vigtigste opgaver for den ny hovedbestyrelse er, at vi igen skal have gang i diskussionerne 
om forbundets fremtid og hvilken rolle eksempelvis kredsene skal spille. Kredsene skal fortsat være 
grundpillen i DJ. Lidt populær sagt er kredsene det kit, som binder forbundet sammen. 
 
Det er det eneste fora, hvor alle de mange gode og forskellige fagligheder i forbundet mødes. 
 
Herudover er det også vigtigt at forholde sig til, at denne generalforsamling er den første, hvor vi 
ikke skal vælge delegerede. På delegeretmødet i 2019 blev det vedtaget, at kredsene ikke længere 
skal have den praktiske opgave med at stå for valg af delegerede fra arbejdsløshedsgruppe og 
kredsgruppen til fagligt forum og delegeretmøde. 
 
De nye valgregler bakkede jeg op om, men der venter nu en meget stor opgave for DJ. De mange 
medlemmer, der tidligere har kunnet lade sig vælge til delegeretmøde via kredsene skal fordeles ud 
i specialgrupperne. 
 
For kreds 1 vedkommende drejer det sig om over 2.000 medlemmer. Det bliver en meget krævende 
opgave for DJ at få dem fordelt ud på specialgrupperne, men det er en opgave, som er vigtig og som 
skal løses. For det er afgørende at alle medlemmer af DJ også fremover kan blive valgt til 
delegeretmødet, så deres stemme kan blive hørt. 
 
Herudover vil jeg nævne, at jeg som formand for kreds 1 deltager jeg i halvårlige formandsmøder i 
DJ-regi. Det er med deltagelse af de øvrige kredsformænd og specialgruppe formænd. 
 
Nogle møder som vi meget gerne vil have givet så meget forbundspolitisk indhold som muligt. Det 
er der bestemt brug for fremadrettet. 
 
 

Bestyrelsens arbejde 

På generalforsamlingen i 2019 fik vi valgt flere nye medlemmer af bestyrelsen.  Rammerne for 
vores bestyrelsesarbejde er naturligt nok bestyrelsesmøderne. Dem har vi cirka ni af om året. 

 

Hvis vi så vender blikket mod 2020, hvad vil vi så i år? 



I lighed med de foregående år vil de mange medlemsaktiviteter være et afgørende element i 
kredsens arbejde i 2020. 

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

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 forløbne år. 

Desuden skal der som altid lyde en stor tak til kredsens sekretær i DJ Mette Eeg 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. 

 

 


