7. marts 2017, Arbejdermuseet. Kbh. K.

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 – referat
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
a. Forslag til vedtægtsændringer omkring indkaldelse til GF, kredsbestyrelsen er
forslagsstiller.
b) Forslag til vedtægtsændringer omkring dagsorden til generalforsamling, Karin Bech er
forslagsstiller.
5.Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent – kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen uddeles Simmel Prisen 2017.
Kredsens formand Frederik Monrad Juel bød velkommen og bad de fremmødte om at holde et minuts
stilhed til ære for afdøde medlemmer i det forgangne år. Over 106 tilmeldte. Formanden henviste til
en opslagstavle, hvor medlemmerne kunne stille forslag og ideer til den næste bestyrelse.
1. Valg af dirigent
Linda Garlov blev valgt til dirigent (direktør for DJ). Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen
ikke var vanligt varslet i januar-nummeret af fagbladet Journalisten, idet bladet ikke længere
udkommer i januar. I stedet var Generalforsamlingen (GF) varslet via kredsens nyhedsbrev og
hjemmeside og annonceret i Journalisten, der udkom i februar 2017. Linda Garlov mente, at
forsamlingen burde kunne acceptere varslet, selvom det ikke har været helt efter vanlig procedure.
Der var enighed om, at varslingen for GF kunne accepteres.
Linda Garlov foreslog følgende fire stemmetællere, der blev accepteret:
Jørgen Albertus, Karen Hedegårrd, Ulla Bechsgaard og Anders Stoffer.
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2. Formandens beretning
Formanden afgav sin beretning. Du kan læse den fulde version på kredsens hjemmeside:
http://kreds1.dk/Filer/Kreds1.dk/2017/Beretning2016.pdf
Beretningsdebat
Peter Thorning: Takkede for bestyrelsens og formandens store arbejde og opfordrede dem, der har
mulighed for at deltage til delegeretmødet i april, 2017, til at melde sig.
Erik Svarre: Var glad for at høre om Kreds 1’s store formue, men ønskede, at der kunne kanaliseres
endnu flere midler over til de værdigt trængende medlemmer end de 25.000 kr., som gives nu.
Formand Frederik Monrad: Forklarede, at fonden til værdigt trængende er en fond. Afkastet herfra
bruges gives til de værdigt trængende, som kredsen får 2-3 ansøgninger fra om året. Formanden ville
ikke afvise, at der kunne sættes endnu flere penge af hertil.
Lars Werge (Formand, DJ): Takkede for kredsens høje aktivitetsniveau og for deres tilstedeværelse i
det hele taget, som medlemmerne føler et tæt forhold til – måske endnu tættere end til forbundet. Lars
Werge lagde fokus på freelancerne og det ’løst tilknyttede arbejdsmarked’, der førhen var atypisk,
men nu er typisk, hvorfor DJ sætter mere og mere fokus på området og dagligt udfordre
arbejdsmarkedets partere på området. Det stiller også nogle krav indadtil i DJ, som skal omstille sig.
Lars opfordrede alle til at deltage til delegeretmøde og A-kassens delegeretmøde, hvor
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil komme.
Ulla Bechsgaard: Fortalte om de mange netværk, som forbundet har taget initiativ til at sætte i gang,
som er supergodt og får medlemmerne ’tættere på’. Der er blot et lille problem, for efter tre møder,
må medlemmerne ikke længere benytte lokalerne på Gammel Strand. Ulla Bechsgaard ville derfor
høre, hvorvidt Kreds 1 kunne hjælpe med en lokale-løsning?
Frederik Monrad: Glædede sig over, at der er kommet godt gang i netværkene og ville meget gerne
diskutere, hvordan Kreds 1 kunne støtte netværkene, fx ved at leje nærliggende lokaler.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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3. Kredsens regnskaber
Formand Frederik Monrad Juel gennemgik det forgangne års kreds-indtægter og udgifter.
Regnskabet viser et overskud på 83.124 kr. i 2016, hvor vi havde budgetteret med et underskud på
298.000 kr.
Overskuddet skyldes primært, at der er brugt færre penge på medlemsmøder, end der var budgetteret
med.
Balancen blev gennemgået. Kreds 1 har nu en egenkapital på 1.938.623 kr.
Hele regnskabet kan ses på kredsens hjemmeside.
Efterfølgende spørgsmål til regnskabet:
Faglige bilagskonsulent, Elon Cohn, var fraværende grundet et brækket ben: Linda Garlov læste
følgende op fra ham:
Kammerater
Jeg er ked af ikke at kunne stå her personligt og berette om min fund i bilagene. I stedet
må I nøjes med denne oplæsning. Årsagen til mit fravær er , at jeg ligger på Hillerød
Hospital med et brækket ben.
Heldigvis nåede jeg at gennemgå årets bilag inden jeg klodsede og kvajede.
Jeg kan derfor berette at jeg på jeres vegne:
Er lidt ked af, at bestyrelsen har brugt lidt mindre end budgetteret på medlemsmøder og
aktiviteter, nemlig en lille million mod forventet over 1,2 millioner kroner
Generelt er der brugt penge på disse aktiviteter, arrangementer på eksempelvis Plaza
koster 7.500 kr. per gang, film på Cinemateket og CPHDOX og Gloria ligger og svinger
mellem 2500 kr. for billigste til 10.000 for dyreste, det skal dog bemærkes, at udgiften per
deltager er ret stabil!
Der er også stor forskel på honoreringen af oplægsholdere til aktiviteterne; enkelte
honoreres med 5.000 kr., mens andre nøjes med en gave i 500 kroners klassen
Lidt bizart er det måske, at et af de numerisk dyreste arrangementer var på SULT! Ja netop
på SULT! Ifølge bilaget indtog én person, ja 1, skriver én – person 60 glas rødvin, 123 vand,
12 øl, 34 glas hvidvin, fire liter gløgg og mængder af æbleskiver for i alt 19.414 kr.
Velbekomme til vedkommende!
Så var bestyrelsen anderledes beskeden, når det handlede om fourage på
kredsbestyrelsesmøderne. Her kunne en ’hund’ 100 kr. pro persona dække udgifterne. Af
og til guffede man også lidt saltlakrids, økologiske gulerødder og chips til en samlet pris på
155,25 kr – det var i februar.
Kredsen har også ydet tilskud til studierejser for både praktikanter og medlemmer på
nedsat kontingent; eksempelvis fik seks af kredsens prakkere hver 1500 kroner i tilskud
til en studierejse til USA.
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Bilag på gaver i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage og fratrædelser er også at
finde i det digre regnskabsmateriale. Da vor alles ammens Gert gik på pension viste også
Kredsen sin påskønnelse af hans arbejde. Gert var kommet til forbundet som
studentermedhjælper engang i fortidens tåger. Hen ad vejen fik han sin kandidatgrad, men
han blev på posten som forbundets postmand med mere. Han motto var: Man kan da kun
arbejde for en fagforening!
Til slut vil jeg begræde, at vor formue ikke er reduceret i det regnskab, der skal vedtages.
Til den nye bestyrelse vil jeg sige, brug flere penge på medlemmerne, det kan betale sig.
Og til næstsidst – jeg modtager gerne genvalgt, og vil forsøge at have alle lemmer intakt til
næste års generalforsamling.
Og til allersidst anbefaler jeg medlemmerne at stemme for regnskabet. Bestyrelsen har
gjort et godt stykke arbejde.
Elon

Derefter debat om regnskabet:
Jesper Böttzauw: Ville gerne vide, hvorfor differentieringen i forhold til honorarer var så stor, da
nogen stillede op for et par flasker vin, mens andre fik honorar.
Erik Svarre: Ønskede en nærmere forklaring på posten: Ejendom, da han mente, at det er mange år
siden, at ejendommene i hhv. London og Frankrig er blevet overdraget til forbundet. Han undrede sig
over, at der ikke er sket mere i den sag og mente, at husene må være mange penge værd i dag.
Frederik Monrad: Forklarede, at honorarerne varierede alt efter folks tilhørsforhold. De som lever af
at fortælle om Twitter, får honorar, hvis de kommer og giver deres viden videre i Kreds 1, mens fx
cavlingvindere kommer gratis og fortæller om deres arbejde, som et medie har betalt dem for at
udføre via som regel en fast indtægt. Med hensyn til ejendommene var Frederik enig i, at de nok var
meget værd i dag, og at der gennem årene er blevet lavet et stort arbejde for at se, om Kreds 1 kan
blive ’skilt’ fra ejendommene, men det blev vurderet at være meget dyrt. Frederik var dog ikke
afvisende over for igen at få forbundets jurister til at kigge på en løsning, da kredsen heller ikke er
interesseret i at beholde dem.
Erik Svarre: Fortalte, at det var ham, der i tidernes morgen havde købt ejendommene og mente, at
skødet måtte ligge i London.
Peter Thornvig: Forstår godt, at der er forvirring omkring husene. Feriefonden blev etableret med de
huse, der i sin tid var under Kreds 1. I Frankrig kan det ende med, at om-skødningen koster mere end
værdien af boligen. Der findes også en masse dokumenter, der bekræfter, at boligen ikke er Kreds
1’s, men han forstår godt, at Kreds 1 synes, det er mærkeligt, at de har nogle værdier stående, som
ikke er deres.
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Peter Hertz (Veteranklubben): Takkede og fortalte, at veteranklubben er meget glade for det tilskud,
der bliver ydet - og flittigt brugt - fra Kreds 1 på 30.000 kr.
Regnskab for 2016 blev sendt til godkendelse og blev vedtaget ved afstemning. Een undlod at
stemme.

4. Forslag fra kredsbestyrelsen
a. Forslag til vedtægtsændringer omkring indkaldelse til GF, kredsbestyrelsen er
forslagsstiller.
På grund af fagbladet Journalistens lavere udgivelsesfrekvens kan det være svært at ramme det
optimale annonceringstidspunkt for indkaldelse til kredsenes generalforsamlinger. Derfor åbnes
for, at annonceringen også kan ske i fx de elektroniske medier som journalistforbundet.dk og
journalisten.dk.
Forslaget går derfor på at ændre paragraf 3 i standardvedtægter for kredsene
Fra: Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den
efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. …..
Til: Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers
varsel til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. …..
Nogen kommentarer:
Et medlem ønskede, at varslingen sendes pr. postbrev til de, som ikke har en e-mail.
Bestyrelsen opfordres til at sende indkaldelse pr. post til medlemmer uden mailadresse.
b) Forslag til vedtægtsændringer omkring dagsorden til generalforsamling, Karin Bech er
forslagsstiller.
Karin Bech: Foreslår, at der tilføjes en passus om budget under punkt 6 i dagsordenen til GF, så
punktet fremover hedder:
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til
kontingentstørrelse
Begrundelsen er, at Karin Bech mener, at vi har for vane at udarbejde - og vedtage - et budget.
Så det må med i vores dagsorden. Og det må med EFTER, vi har behandlet forslag fra
bestyrelse og medlemmer.
Vi har tidligere oplevet, at budgettet har været behandlet sammen med regnskabet under punkt
3 - med den uheldige konsekvens, at generalforsamlingen ikke under næste punkt (4) kunne
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vedtage forslag fra bestyrelse og medlemmer, der havde konsekvens for det følgende års
budget.
Budgettet er afhængigt af kontingentet - og vice versa. Derfor er det logisk at behandle disse to
emner under ét, og at gøre det efter, der er fremsat og vedtaget forslag fra bestyrelse og
medlemmer med evt. budgetmæssig konsekvens.
Formand Frederik Monrad: ”Jeg vil gerne sige tak for forslaget til Karin Bech. Vi har haft en
grundig diskussion af det i bestyrelsen, og vi synes, at det er et godt forslag, som vi delvist
støtter. Som Karin har redegjort for i forslaget, giver det god mening, at vi på
generalforsamlingen fremlægger budgettet for medlemmerne i forbindelse med punkt 6 –
nemlig vedtagelse af kontingent. Det er også det, vi vil gøre i år.
Derved kommer det, som Karin siger, efter forslag fra medlemmerne, og derudover er størrelsen
af kontingentet jo ret afgørende for kredsenes budget.
Det skal dog ikke tages om udtryk for, at vi har planer om at forslå ændringer i vores
kontingent. Det har vi ikke.
Men fremlæggelse af budget hører alligevel til under pkt. 6.
Til gengæld mener vi ikke, at vi får så meget ud af, at generalforsamlingen skal godkende
budgettet. Vi fremlægger det meget gerne og hører meget gerne på input.
Budget skal vi have, og det er godt at styre efter, men det kan af forskellige årsager ændre sig i
løbet af året. Derfor vil vi langt hellere måles på, at hvordan det er gået med regnskabet.
Det må være det afgørende. Fortsætter vi med at følge målsætningen om at bruge flest muligt
penge på medlemmerne.
Herudover er det værd at nævne, at der er en række poster i vores budget, som vi ikke kan
forudse. Og det er vores udmærkede tilskudsregler.
De tilskudsregler er vi glade for, men posterne med tilskud til medlemmer på nedsat kontingent
kan svinge meget fra år til år. Derfor giver godkendelse af vores budget ikke så meget mening.
Bestyrelsen vil derfor gerne komme med et ændringsforslag til Karins forslag:
Ændringsforslag til forslag fra medlem af kreds 1 Karin Bech fremsat på kreds 1
generalforsamling 2017: Bestyrelsen vil fremover på generalforsamlingen fremlægge budget for
det kommende år under punkt seks, hvor kontingentet for det kommende år besluttes.
Karin Bech: ”Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det ikke skal med i vedtægterne. Det er blot en
orientering, jeg ønsker, som skal fremgå af vedtægterne, så jeg foreslår stadig en afstemning.”
Sus Falck: Mente, det er god stil at få det ind i vedtægterne og så kan man skrive noter til
budgettet, så folk er forberedte på, at posterne kan variere – særligt i forhold til poster med
tilskud til medlemmer.
Ida Rosgaard: ”Jeg slutter i den grad Karins forslag. Jeg kan slet ikke se problematikken i det.
Det er bare en angivelse af, at budgettet skal på under dagsordnerne.”
Erik Svarre: ”Jeg støtter formanden – der er en stor fleksibilitet i de tilskud, der bliver givet, så
vi undgår en masse unødige bindinger.”
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Afstemning:
Karins forslag: Der er ikke to-tredjedels flertal – altså ikke vedtaget.
Bestyrelsens forslag: Blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges en ny næstformand – Per Janus Strange ønsker at genopstille, ingen andre ønskede at
stille op. Per Janus Strange blev valgt.
4 nye medlemmer skal vælges:
Gitte Merrild: Genopstiller ikke
Helle-Lise Ritzau Kaptain: Genopstiller ikke
Valg af ordinære medlemmer til Kreds 1. Kandidater, som stiller op:
Dennis Serinci – genopstiller
Tais Lykkegaard – 52 stemmer - VALGT
Suppleant Jens Berg Thomsen – 41 stemmer VALGT
Charlotte Pardoff – 37 stemmer VALGT
Martin Hjort – genopstiller – 36 stemmer - VALGT
Suppleant Lotte Haubroe
Kaj Skanning
Valg af tre suppleanter :
Luci Smith
Kaj Skanning VALGT
Dennis Serinci VALGT
Lotte Haubroe VALGT
Jannie Gjersen Hansen
Valg af revisorer: Revision firmaet – Niels Haarder A/S – som vælges.
Valg af bilagskonsulent – Elon Cohn genvalgt med applaus.
6. Kredskontingent og budget:
Bestyrelsen foreslog uændret kontinent, som er 20 kr. pr. måned. Ingen kommentarer. Vedtaget.
Budget: Frederik Monrad fremlagde budgettet:
Vi budgetterer samlet set med indtægter på 1,890 mio. kr. Det er en lille stigning i forhold til 2016.
Vi budgetterer samlet set med udgifter på 2.025 mio. kr. Derved budgettere vi med et underskud på
135.000 kr. i 2017.
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7. Eventuelt
Formanden takkede for et godt møde, og takkede samtidig kredsens sekretær Mette Eeg for hendes
store arbejdsindsats med en buket.
Simmel-Prisen 2017 (læs mere her: http://kreds1.dk/Legater--tilskud/Simmel-Prisen/)
Bestyrelsesmedlem Martin Hjort overrakte prisen og afslørede vinderen, som var Nina Trige
Andersen, freelancejournalist og initiativtager til freelancernes faglige klub på Dagbladet Information.
Martins tale lød således:

Kære medlemmer, kære kolleger, kære venner
Vi er nu nået til et punkt, jeg har glædet mig til.
- for er der noget bedre end at kunne hylde en god kollega for netop at være - en god kollega?
Det er tredje gang, Kreds 1 uddeler Simmel Prisen, der som bekendt er opkaldt efter kredsens tidligere formand eller kredsejer, som han yndede at kalde sig selv - René Simmel.
Og det er netop i Renés ånd at hylde ikke blot en god kollega, men en kammerat
- en, som har gjort noget helt særligt for sine kolleger.
Og det har ikke været let at vælge én vinder. Vi har fået mange gode indstillinger.
Årets kandidater er alle kolleger, "som tør stikke næsen frem" for andre.
Det er kolleger, som bliver betegnet som "uvurderlige", "ildsjæle" og "humørspredere".
Og en enkelt omtales både som et "menneskeligt fyrtårn" og en "helvedes god kammerat".
Hver især har kandidaterne udmærket sig ved gang på gang at yde en ekstraordinær indsats for kollegerne.
Og hver af dem kunne have vundet.
Men der var én kandidat, som ikke var til at komme udenom...
Årets prismodtager udmærker sig ved en lang række selvstændige faglige initiativer.
Seneste tiltag er en gruppe, der koordinerer og udveksler erfaringer mellem forskellige netværk på forskellige
medier. På et arbejdsmarked, hvor flere og flere arbejder i vikariater og som løst tilknyttet arbejdskraft, er der i høj
grad brug for, at freelancere bliver bedre til at organisere sig og stå sammen.
Og årets prismodtager er netop en af Kreds 1's mange dygtige freelancere.
Årets prismodtager har gjort et kæmpe arbejde med at indkalde til faglige møder, hvor freelancejournalister har
kunnet diskutere de forskellige udfordringer, freelancere står over for i en medieverden, hvor mange presses på
både pris, ophavsret og andre vilkår.
Årets prismodtager har også taget initiativ til og gennemført flere undersøgelser af, hvor meget freelancestof, der
faktisk er i det medie, prisvinderen arbejder for. Et arbejde, der har afsløret, at freelancere producerer en meget stor
del af den daglige avis.
Årets prismodtager har været bindeleddet mellem det pågældende medies mange freelancere og
Journalistforbundet, har stået for kontakten mellem mediets tillidsrepræsentant og freelancerne, og har sørget for, at
de mange freelancere i dag står styrket som en samlet gruppe.
Sidst men ikke mindst har årets prismodtagers arbejde inspireret freelancere på andre medier til også at organisere
sig bedre.
Hele 60 freelancekolleger står bag indstillingen af året prisvinder, og understreger at prisvinderen fortjener denne
anerkendelse.
Det er mig derfor også en stor glæde at bede Nina Trige Andersen, freelancejournalist og initiativtager til
freelancernes faglige klub på Dagbladet Information, om at komme herop og modtage Simmel Prisen 2017.

Referent: Charlotte Geckler – marts 2017.
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