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Referat af generalforsamlingen for Kreds 1, d. 5. marts 2019,  

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Kredsens regnskaber 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer (1 forslag fra bestyrelsen vedr. Safety Fonden) 
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kredskontingent. Kredsbestyrelsen foreslår 
uændret kontingent. 

7. Eventuelt. 

 

Kredsens formand, Frederik Monrad Juel, bød velkommen og startede med at sætte gang i tre 
valgmøder, der kørte sideløbende med generalforsamlingen. 

Dels valg af delegerede fra kredsgruppen og fra arbejdsløshedsgruppen til DJs delegeretmøde i 
slutningen af april. Herudover valg af delegerede til delegeretmødet i a-kassen, AJKS. 

 
Lige inden generalforsamlingen startede bad Frederik Monrad Juel de fremmødte om at holde et 

minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer i det forgangne år.  

 

1. 
  

  Valg af dirigent 

Linda Garlov blev valgt til dirigent (tidligere direktør for DJ – nu direktør for AJKS) og takkede for 

valget. Hun har ved selvsyn konstateret, at GF er varslet lovligt og rettidigt. GF kunne derfor 

fortsætte.  

Linda Garlov foreslog følgende fire stemmetællere, der blev accepteret: 
Torben Krarup, Håkon Stolberg, Anita Corpas og Karen Hedegaard.  

Referent: Charlotte Geckler, marts 2019.  

2. 
  

  Beretning for kreds 1 for 2018 

Aflagt på generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2019 på Arbejdermuseet. 
 
Kære generalforsamling 
Lad mig endnu en gang sige rigtigt meget velkommen til alle. Og så vil jeg gerne starte min 
beretning med et spørgsmål. Har kredsene en fremtid? Har kreds 1 en fremtid? Ja, det mener jeg 
bestemt af den simple årsag, at vi er en meget vigtig grundpille i Dansk Journalistforbund. 
Det vil jeg vende tilbage til. 
Når vi ser på de mere tørre, men spændende og glædelig tal kan vi konstatere, at 
medlemsfremgangen fortsatte sidste år. Og 2018 blev året, hvor vi første gang rundede 10.000 
medlemmer i kreds 1. 
Det er udtryk for, at der stadig er god medlemsfremgang i DJ og rigtigt mange af de nye 
medlemmer kommer i kreds 1. 
Vi er nu mere præcist oppe på at være 10.034 medlemmer i kreds 1. 
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Det er det udgangspunkt, vi har forsøgt at arbejde ud fra på bedste vis i kredsbestyrelsen. 
Jeg synes, at det er lykkedes ganske godt med blandt andet en hel del arrangementer for 
medlemmerne. 
 
Arrangementer 
Vi afholdte i 2018 i alt 35 arrangementer for medlemmerne. Det er lidt færre end i 2017.  Til 
gengæld kan vi glæde os over, at der var flere deltagere i 2018. 
 
Vi havde i alt 2.152 deltagere til arrangementerne, hvilket svarer til 61 deltagere i gennemsnit 
pr. arrangement. I det omfang flest mulige deltagere er et succeskriterie for kredsens arbejde, 
må vi siges at være lykkedes på det punkt. 
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 2018 var ”En korrespondents hverdag i Tokyo”, hvor Asger 
Røjle Christensen kom og holdt oplæg. Der var 130 deltagere til det arrangement. 
Af andre populære fyraftensmøder kan nævnes ”Rejs penge til medieprojekter” om fundraising 
og ”Fra ide til færdig podcast”. 
Vi kunne i 2018 også glæde os over, at vi havde et godt fyraftensmøde på Bornholm, hvor 
Mikael Kamber kom og holdt et oplæg om godt arbejdsmiljø. Der var i alt 22 medlemmer, der 
deltog i det arrangement. 
 
Morgenmøder 
Tilbage i 2016 startede vi med at lave morgenmøder, som en del af vores tilbud til 
medlemmerne, og det er fortsat meget populært. 
Et af de mest populære morgenmøder sidste år var ”Vækst via facebook”, hvor der var 73 
deltagere. Jeg regner med, at vi her i 2019 vil fortsætte med morgenmøderne. 
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 desværre måtte finde et nyt sted til Drink & Debat. Det skyldes, at 
Library Bar nær Hovedbanen, hvor det hidtil har været holdt, pludselig satte prisen meget 
kraftigt op. 
Det blev for dyrt, men efter nogen research tror og håber vi, at vi nu har fundet en god løsning 
ved at bruge baren her på Arbejdermuseet. Det virker som et godt lokale.  
 
Drink & Debat er ofte meget populære med op til 60 deltagere, og derfor vil vi også fortsætte 
med de arrangementer i det kommende år. 
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Kredskino 
Hvert år afholder vi omkring seks kredskino, og de var også i 2018 blandt de mest populære 
arrangementer. Ikke overraskende var vores suverænt mest populære arrangement sidste år 
kredskino med den amerikanske spillefilm ’The Post’. 
Over 300 medlemmer af kreds 1 var i biografen og se den film. 
De øvrige kredskinoer vi afholdt sidste år, var også ganske populære. Udfordringen er som altid 
at finde gode film, som har en eller anden form for journalistisk/kommunikationsmæssig 
relevans. 
 
I forbindelse med vores arrangementer skal også nævnes, at vi igen i år deltog på Folkemødet 
på Bornholm, hvor vi lavede et arrangement om lokal journalistik i DJ’s telt. 
Det blev en ganske pæn succes. I bestyrelsen har vi dog valgt, at kreds 1 i år ikke deltager på 
Folkemødet. Det skyldes også, at enkelte af bestyrelsesmedlemmerne er travlt optaget af 
arbejde på folkemødet. 
 
Det sidste jeg vil nævne om arrangementer, er, at vi i kreds 1 altid gerne vil samarbejde med 
andre grupper.  
 
I lighed med de foregående år havde vi i 2018 et arrangement med de Cavling-nominerede, der 
blev lavet sammen med Foreningen for Undersøgende Journalistik, FUJ. 
 
Økonomi  
Ved et af de næste punkter her på generalforsamlingen vil vores udmærkede kasserer Jens Berg 
præsentere vores regnskab for 2018. 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 2018 kommer ud med et underskud, og det er endda lidt større, end vi 
havde budgetteret med. Vi fik et minus på lige over 154.000 kr., hvor vi havde budgetteret med 
20.000 kr. mindre. 
 
I lighed med de foregående år, er det vi har brugt suverænt flest penge på medlemsmøder og 
aktiviteter til glæde for medlemmerne. 
Kredsen har stadig en pæn formue med en likvid beholdning ved årets afslutning på ligge under 
780.000 kr. 
 
Derved kan vi sige, at vi over de senere år har fået vores formue bragt ganske betydeligt ned. 
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 2018 en række tilskud på baggrund af ansøgninger, som 
bestyrelsen har fået. 
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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 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 
Stutgården. 
 
Stutgården 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 Stutgården. 
 
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. Det er den suverænt største post 
med tilskud i kredsens økonomi, og det er vi meget glade for. 
Herudover gav vi sidste år tilskud til medlemmernes deltagelse i Fagfestival. Medlemmer, som 
ikke kan få deltagelse i Fagfestivalen betalt af deres arbejdsgiver, kan søge om tilskud. Den 
mulighed for tilskud var der en del, som benyttede sig af i 2018. 
 
Medlemmer på nedsat kontingent kan ligeledes få tilskud til leje af Feriefondens boliger. 
 
Tre ting vi også arbejder med 
Indtil videre har jeg talt om 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, Simmel-Prisen 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 Karsten Østergaard & David Rebouh, fra Fagbladet 3F. 
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 Thomas Buch-Andersen, DR og Marchen Neel Gjertsen fra Jyllands-
Posten, der begge har valgt at stoppe i udvalget efter en fornem indsats. 
Udvalget består på nuværende tidspunkt af formand Michael Bech fra TV2, Pernille Aisinger 
fra Fagbladet Folkeskolen, Ditte Valente, Freelance, Hans Mortensen fra Weekendavisen og 
Ronja Pilgaard fra dk.nyt/kommunen.dk. 
 
Simmel-Prisen 
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 
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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 Astrid Søndberg fra TV2 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:  
Kasserer i kreds 1 Jens Berg Thomsen, Politikens Lokalaviser 
Anne-Mette Gregers Simmel 
Helle-Lise Ritzau Kaptain, Nordiske Medier 
Maj Munk, Freelancer 
 
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. 
På generalforsamlingen for seks 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. 
Sidste år var der fem ansøgningerne til uddelinger fra Fonden. I år er der kommet 14 
ansøgninger. 
 
Kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen 
Nu over til noget helt andet nemlig valgmøder. Som jeg nævnte i starten af generalforsamlingen 
har vi tre valgmøder kørende siddende løbende med generalforsamlingen. 
Det er valg af delegerede fra kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen til delegeretmødet, der 
afholdes i slutningen af april i Kolding. 
 
Vi har i år mulighed for at vælge 72 delegerede fra kredsgruppen og otte fra 
arbejdsløshedsgruppen. 
 
Desuden er der valg af delegerede til delegeretmøde i vores A-kasse, AJKS. Mødet foregår her i 
København den 11. maj. Her kan alle medlemmer af a-kassen fra kreds 1 blive valgt. Vi har i alt 
26 delegerede. 
 
Erfaringen siger desværre, at vi normalt ikke kan fylde nogen af vores tre delegationer op. 
 
Herfra vil jeg derfor gerne opfordre alle tilstedeværende medlemmer af kredsgruppen og 
arbejdsløshedsgruppen til at stille op som delegerede til delegeretmødet 
Samt alle medlemmer af a-kassen til at stille op til delegeretmødet i AJKS. 
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Dansk Journalistforbund 
2019 er et år med delegeretmøde. Det bliver selvfølgelig meget spændende, og jeg håber, at så 

mange som muligt fra vores kredsgruppe og vores arbejdsløshedsgruppe gør brug af 

muligheden for at blive valgt som delegeret. 

 

To af de større ting, som DJ satte i gang i 2018 og som kommer til at fylde meget på 

delegeretmødet er henholdsvis rapporten om Fagenes Fremtid samt rapporten om Fremtidens 

Forbund. 

 

Lad mig starte med Fremtidens Forbund Et udvalg med næstformand Tine Johansen i front har 

udarbejdet en større rapport om fremtiden for DJ. Rapporten kommer med en række udmærkede 

anbefalinger og forslag til ændringer af DJ, men ikke alt er lige godt. 

 

Jeg vil gerne lige starte med at sige tak til udvalget for det arbejde, det har lavet. 

 

Lad mig så vende mig mod indholdet. Her vil jeg naturligt nok tage udgangspunkt i rapportens 

beskrivelse af kredsene og forslag til kredsenes fremtid. 

 

I rapporten står der, at 

"DJ’s geografiske kredse spiller en stor kollegial og social rolle for mange medlemmer, 

herunder dem, som står uden for arbejdsmarkedet. Kredsene sikrer, at der er arrangementer og 

netværk i hele landet, og at DJ’s medlemmer kan mødes på tværs af fagligheder og 

arbejdspladser til fyraftensmøder, debatter, studieture og arrangementer af mere social karakter. 

 

Det mener arbejdsgruppen er en vigtig rolle, som der ikke skal ændres på." 

 

Citat slut. 

 

Den beskrivelse er jeg meget enig i, og jeg mener, at den passer rigtig godt på kreds 1. 

 
DJ rummer en meget bred vifte af fagligheder. Det er en stor styrke, men det giver også nogle 
udfordringer med at samlede de mange fagligheder. I den sammenhæng har kredsene og 
specielt kreds 1 en klar mission. 
 
Med over halvdelen af forbundets medlemmer har vi alle fagligheder repræsenteret i kreds 1. 
Det er vi glade for, og vi kan som kreds fungere, som det kit - lidt populært sagt -, der er med til 
at holde DJ sammen på tværs af de mange fagligheder. 
 

Det er i det lys, jeg mener, at vi skal se kredsenes rolle også i fremtidens forbund. 
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Helt konkret foreslår et flertal i arbejdsgruppen om Fremtidens Forbund, at alle fortsat skal 

være medlem af en kredsene. 

 

Herudover kommer rapporten med to forslag til kredsenes fremtid, hvor jeg dog kun er delvist 

enig: 

 

Kontingent 

Et flertal i arbejdsgruppen bag rapporten foreslår - som nævnt lige før- at alle fortsat skal være 

medlem af en kreds. Men efterfølgende foreslås det omkring økonomien, at kredsene ikke 

længere skal opkræve kontingent. 

 

Kredsene skal i stedet kunne søge et bloktilskud i DJ til afholdes af arrangementer. 

Bloktilskuddet vil blive fastsat på delegeretmødet. 

 

Det forslag kan jeg bestemt ikke tilslutte mig. Det vil være en meget bureaukratisk system. Det 

giver altid de bedste resultater, når dem, som bruger pengene - her kreds 1 - også er dem, som 

fastsætter kontingentet. 

 

Det er en alt for tung proces og meget bremsende for kredsens arbejde, hvis vi skal søge 

bloktilskud, og det vil være meget svært for kredsen at planlægge på lidt længere sigt, for hvem 

siger, hvilket bloktilskud det næste delegeretmøde bestemmer sig for? 

 

Valg til delegeretmødet 

Det er det andet forslag i rapporten om kredsenes fremtid, som jeg vil nævne. I rapporten bliver 

det forslået, at kredsene fremover ikke længere skal vælge delegerede til delegeretmødet i DJ. 

 

De mange medlemmer af vores kredsgruppe og arbejdsløshedsgruppe skal i stedet flyttes over i 

relevante specialgrupper og vælges derfra. 

 

Det forslag kan vi i kreds 1 godt gå ind for. I alle årene har vi haft meget svært ved at fylde 

vores delegationer op, og det kan et nyt valgsystem måske hjælpe på. 

 

Men og det er et meget vigtigt men. Det kræver, at det i praksis kan lade sig gøre at overflytte 

alle vores udmærkede medlemmer af kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen til andre 

relevante grupper. Ingen må efterlades uden for DJ’s demokratiske system. 

 

Det kan jeg godt være meget usikker på, om det kan lade sig gøre. Og hvad gør vi, hvis der er 

nogen, som ikke vil flytte over til en given specialgruppe? 
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En mellemløsning kan blive, at vi ikke helt kan undvære kredsgruppen, men at den meget store 

kredsgruppe, vi har i kreds 1, kan blive mindre ved, at nogen af medlemmerne af gruppen kan 

blive flyttet over til specialgrupper. 

 

Det afgørende er naturligt nok at alle medlemmer af DJ fortsat skal have en gruppe, hvorfra de 

kan blive valgt til delegeretmødet. 

 

Det skal samtidig nævnes, at DJ’s næststørste kreds i form af kreds 4 på deres 

generalforsamling i sidste uge vedtog en udtalelse, hvor de tager afstand til begge de to nævnte 

forslag om kredsenes fremtid. 

 

Generelt vil vi samarbejde med de andre kredse, når det gælder spørgsmålet om kredsenes 

fremtid. Næste gang vi mødes er til kredstræf, som kreds 2 indbyder til om halvanden uge her 

på Sjælland. 

 

Det er et weekendmøde for bestyrelserne i alle kredsene, og som de foregående år er der lagt op 

til spændende debat om først og fremmest Forbundets Fremtid. 

 

 

For at skabe debat om Fremtidens Forbund er der lavet en pixiudgave af rapporten. 

 

Jeg kan anbefale alle at læse i rapporten og pixiudgaven og give jeres mening om fremtidens 

forbund til kende. 

 

Både her på generalforsamling og i de efterfølgende uger. 

 

 
Bestyrelsens arbejde 
På generalforsamlingen i 2018 fik vi valgt flere nye medlemmer af bestyrelsen. Vi har haft en 
god og velfungerende bestyrelse sidste år. 
Rammerne for bestyrelsens arbejde forsøger vi hvert år at sætte på et seminar: Sidste år afholdte 
vi det i juni. 
 
Udover 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. 
 
Hvis vi så vender blikket mod 2019, hvad vil vi så i år? 
 
I lighed med de foregående år vil de mange medlemsaktiviteter være et afgørende element i 
kredsens arbejde i 2019. 
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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. Det har i 2018 blandt 
andet drejet sig om, hvordan man laver podcast. 
 
Vi vil arbejde på at få så mange af den type arrangementer som muligt i år. 
I 2018 har vi også arbejdet på at skærpe den faglige profil for kreds 1. Det er blandt andet sket 
ved, at vi forsøger at videreføre vores TR-ring for de mindre arbejdspladser desuden vil vi 
meget gerne skabe et netværk for arbejdsmiljørepræsentaterne i kredsen. 
Det vil vi arbejde videre med her i det nye år. 
 
Til sidst vil jeg nævne en mindre nyskabelse vi vil forsøge os med i år. Vi har afsat en pulje på 
20.000 kr. Den kan medlemmer af kreds 1 søge til mere sociale aktiviteter. 
Man kan søge indtil pengene er brugt op. Vi vender tilbage med lidt nærmere information om 
puljen. 
 
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 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. 

 

Beretningsdebat: 

 

Per Janus Böhme (næstformand): Tak til formanden for en god beretning. Jeg vil gerne kommentere to 

punkter, som bekymre mig: At kredsene ikke længere skal kunne indstille delegerede og bloktilskud. Når 
jeg hører hovedbestyrelsen og GF tale om kredsene, hører jeg kun ros – når jeg så hører, at 

arbejdsgruppen vil stoppe kontingent for medlemmer til kredsene, under det mig. Det koster 20 kr. om 
måneden at være medlem. Jeg har svært ved at se, hvordan forbundet skal kunne køre kredsene. Det 

kræver nogle penge at køre Kreds 1, og jeg har slet ikke set nogle økonomiske forslag eller udregninger 
fra forbundets arbejdsgruppe, og der er ikke lagt op til nogen debat herom. Jeg kan ikke se andet, end at 

vores kredse vil blive svækket og forringet, hvis dette forslag bliver fulgt – det er meget tvivlsomt, om 
det vil være en positiv udvikling. Hvis det ikke er hensigten at svække eller afvikle kredsene, så synes 
jeg, det er på tide, at hovedbestyrelsen kommer på banen og fortæller, hvad hensigten er.  

 

Niels Kristian Nielsen: En af grundene til, at jeg møder op til GF, det er, at det giver mig mulighed for at 

deltage i en demokratisk model. Det vil dette forslag fra hovedbestyrelsen fjerne. Det bliver et 
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bureaukratisk og demokratisk helvede, hvis det er dirigenten her, der skal bestemme, hvordan pengene 

skal fordeles, sådan som det vil ende med. Lad os bevare kredsene.  
 

Niels Peter Arskog: Jeg vil gerne være med i koret om at bevare kredsene, som de er. Jeg har siddet med 
her i snart 10 år. Jeg kan ikke forstå, at de unge ikke kan forstå strukturen i forbundet, for det er meget 

enkelt bygget op. Lad os bevare kredsene, stort set i den form, som vi har nu. Lad os bare droppe nogle af 

de delegerede pladser, hvis de ikke bliver brugt. Men lad os bevare kredsene, og det ville være dejligt, 
hvis der var nogle, der vil skrive herom og sende til hovedbestyrelsen.  

 

Lars Werge: Kære bestyrelse, kære kollegaer og kammerater. Tak for jeres oplæg og tak for jeres 

engagement. Der er noget særligt over dette lokale. Vi skal tage hånd om fællesskabet, vi skal være 
solidariske fx over for dem, der ikke har så stor en økonomi, de skal kunne få tilskud til medlemskab. 

Rapporten og pixi-udgaven, som der henvises til, der er udarbejdet til hovedbestyrelsen, kan findes på 

DJs hjemmeside. Vi forsøger at gøre det så nemt som muligt, mange forstår ikke, hvorfor de skal være så 

mange steder, når de melder sig ind i DJ. Kredsene skal ikke nedlægges – og formanden har også i sin 
beretning sagt, at vi skal bevare og styrke kredsene med solidaritet og fællesskab og det, der giver 

mening for den enkelte. Men måske skal man ikke betale til en kreds, men blot til forbundet, hvorfra 
midlerne fordeles. Et grundbeløb til en kreds og så gradueret alt efter, hvor mange medlemmer, der er - 

det var måske en interessant model. I andre kredse landet rundt, er der ikke så meget aktivitet eller 
medlemmer som her i Kreds 1. Vi skal gøre det enkelt og billigere for medlemmerne at være medlem i 

DJ. Vi opererer i et konkurrencepræget marked, skulle jeg hilse at sige. Tak for ordet.  

 
Poul Erik Mogensen: En bestyrelse, der ikke har nogen selvstændig økonomi, den er der ikke ret mange 

medlemmer, der ønsker at sidde i.  
 

Per Janus Böhme: Tak til Lars Werge. Jeg er glad for, at der kommer lidt debat. Jeg anerkender 100 
procent det arbejde, som arbejdsgruppen har lavet: Man skal være åben for nye perspektiver, men nogle 

gange virker det som om, at det ikke er hele billedet, der bliver præsenteret.  

 

Beretningen er godkendt. 1 stemte ikke.  
 

3. 
  

  Kredsens regnskaber 
  

  

Se kredsens regnskaber her: 

http://www.kreds1.dk/arkiv-2019/din-kreds-dit-valg-din-generalforsamling-2/ 

Jens Berg Thomsen, Kreds 1’s kasser, gennemgik det forgangne års kreds-indtægter og udgifter.  

Debat om regnskabet: 

Gitte Merrild: Hvis det her var gennemgangen af regnskabet, så vil jeg gerne have det en gang til, for jeg 

kunne slet ikke få et overblik.  

Per Matthisen, Ekstra Bladet: Jeg er lidt forbløffet over, at man ikke kan se et ordenligt regnskab – jeg 

har aldrig oplevet noget lignende, hvis I har betalt forbundet for et regnskab, bør I få pengene tilbage.  

 

Formand Frederik Monrad Juel gennemgik regnskabet:  

Medlemsmøder  -  
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Vi brugte 295.000 kr. - vi budgetterede med 300.000 kr. – til fyraftensarrangementer.  

Vi har brugt 145.000 kr. på Kreds Kino,  
111.000 kr. på Drink & Debat.  

 

Honorar vedr. arrangementer – 36.000 kr. – det er delvist honorar til oplægsholderne.  
GF sidste år på Borups Højskole kostede sidste år 114.000 kr.  

Ydelser vi køber af DJ – 442.000 kr.  – blandt andet regnskabet og sekretærarbejde.  

Debat igen om regnskabet: 

Claus Djørup: TV-gruppen fik fremlagt et regnskab, der sejlede, som forbundet har udført. Har denne 
kreds mon også problemer med bogføringen?  

Formand, Frederik Monrad Juel: Jeg vil gerne beklage fejlen, at vi ikke viser passiver. Vores regnskab 
ligger på hjemmesiden. Omkring DJs regnskabsafdeling har der været problemer. Vi har fået det en 

måned senere end normalt. Men det er blevet godkendt.  

Gitte Merrild: Tak for gennemgangen af regnskabet, Frederik. Jeg vil rigtig gerne have regnskabet 

printet til næste år, så vi kan følge med i det. Det ville være dejligt. Jeg synes, det er svært at følge med i, 

når det kun er på overheaden.  

 
Linda Garlov: Jeg er sikker på, at bestyrelsen vil tage op, hvorvidt der skal printes et regnskab til næste 

år eller ej.  

Regnskab for 2018 blev sendt til godkendelse og blev vedtaget ved afstemning. Ingen stemte imod, én 

enkelt undlod at stemme. Dermed blev regnskabet godkendt.  

 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:  

Tilskud til Safety Fonden, forslagsstiller: Kredsbestyrelsen 
 

Ronja Pilgaard, bestyrelsen: Vi vil gerne igen i år give et tilskud til journalister, uden for Danmarks 
grænser i risikofyldte områder. Vi indstiller til, at 20 kr. årligt af hvert medlemskontingent bruges til 

Safety Fonden.  

 

Tilskud pr. 20 kr. pr. medlem som forrige år. Ingen stemmer imod, 1 undlod, resten stemte for og 
forslaget blev dermed vedtaget.   

 

3. 
  

  Kredsens regnskaber: 
: : 

:  

Linda Garlov: Vi springer tilbage til punkt 3, da forbundets faglige revisor har et par kommentarer til 
regnskabet:  

Elo Cohn: Jeg har forsøgt at gennemgå alle bestyrelsen bilag, men nu er moderne tider kommet til 
forbundet og dermed digitaliseringen.  Det betyder, at bilagene, der tidligere fremgik af ringbind, nu er 

digitaliseret. Jeg får en liste med over 350 konteringer, koder og evt. små kommentarer – jeg tog 13 
stikprøver af det kodede materiale. Jeg var spændt på at se, hvad der kom ud af det. Her er et par 

eksempler:  

KAJ havde fået 35.000 
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Forretningsudvalget 705 kr.  

Medlemsarrangement på Kosmopol 14.000 kr.  
Kravling – støttet med 15.000 kr.  

Veteranklubben støttet med det dobbelte nemlig 30.000 kr.  
Julegaver, Stutgården – 8.000 kr.  

Forbundet har fået 20.000 kr. mere for at administrere os.  

 
Regnskabet ser nydeligt ud, det er lykkedes at få et lille underskud.  

Jeg har ikke fundet nogle uregelmæssigheder, jeg anbefaler, at vi godkender (hvilket så allerede er gjort) 
 

5.  Valg til bestyrelsen  
 

I henhold til vedtægterne skal der vælges en næstformand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og 2 

revisorer.  

 
Per Janus Böhme genopstiller til en toårig periode. Ingen andre stiller op. Per Janus Böhme bliver 

genvalgt.  
 

4 bestyrelsesmedlemmer: tre kandidater genopstiller: Denniz Serinci, Charlotte Pardorf, Ole 

Sønderby – der mangler således en kandidat til en bestyrelsespost.  

Ole Sønderby: Jeg har beskæftiget mig med medlemskommunikation og arbejdsvilkår i mange år. Det er 

vigtigt, at vi organiserer os. Kernen i et fagforbund er jo at mødes, derfor er det godt at se så mange i dag 
– så vi kan høre, hvad I ønsker, og hvordan vi organisere os. I Kreds 1 mødes vi, brainstomer og udvikler 

vores arrangementer, så de favner vores mangfoldighed og ønsker fra medlemmerne - fx 
morgenmøderne. Vores faglige møder er også vigtige: tillidsfolk, arbejdsmiljøresultater – forbundets 

fremtid og Kreds 1’s fremtid er her bl.a. på dagsordenen.  

Denniz Serinci: Jeg er journalist og forfatter – de sidste fem år, har jeg beskæftiget mig med 

danske/syriske krigere, som jeg har skrevet om til alle landsdækkende medier og TV. Jeg vil gerne 
bidrage med mange faglige aktiviteter – fx med vigtigt fagligt indhold, fx hvordan man skriver en bog, 

eller et arrangement med en graver journalistisk, der fortæller om sine metoder. For mig handler det om 

at give medlemmerne nogle spændende tilbud.  

Charlotte Pardorf – fotojournalist, har siddet i bestyrelsen i to år – meget konkret, ser jeg 
kredsarrangementerne som vigtige – jeg har en masse gode ideer, som jeg gerne vil bidrage med.  

Hannah Paludan Kristensen: Fotograf i 19 år – har i mit virke som fotograf holdt kurser, foredrag, 
blogget – sørget for at have mange kilder til indkomst – jeg vil gerne bidrage til at udvikle og forme disse 
medlemsarrangementer med fokus på værktøjsfagene, så vi kan blive ved med at udvikle os fagligt – 

hvad enten vi er freelancere eller fastansatte.  

Der er ikke flere kandidater – alle blev valgt. Ingen afstemning.  

Der blev valgt følgende tre kandidater til suppleanter:  

Karin Bech: Jeg har siddet i Freelancegruppens bestyrelse mv. – skulle der ske noget, så er jeg klar, men 

jeg  har dog meget travlt de næste mange måneder.  

Karin Bech er valgt til 1. suppleant – og bliver den eneste.  
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Genvalg af Revision firmaet Niels Haarder A/S – derudover skal der være en faglig revisor – Elon Cohn 
genopstiller og genvælges med stort bifald.  

 
6. Kreds kontingent og budget: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som er 20 kr. pr. måned. Ingen kommentarer. Vedtages.  
 

Budget: Kasser Jens Berg Thomsen fremlagde budgettet:  
Der budgetteres samlet set med indtægter på 1,912 mio. kroner. Underskud på 132.00 kr.  

Kommentarer:  

Niels-Peter Arskog: jeg synes budgettet ser meget fornuftigt ud i forhold til tidligere år. Det er mere en 

kommentar til Elon Cohn, der syntes, at vi skulle give Veteranklubben flere midler. Beløbet er blevet sat 

ned til 30.000 kr., som det blev sat ned til for nogle år siden – det beløb er de meget glade for, de behøver 

ikke yderligere.  

Forslag vedr. kontingent blev enstemmigt vedtaget.  

 

7. 
  

  Eventuelt 

Niels Kristiansen: Jeg håber, vi møder en større indsats i forbindelse med sexchikane. Vi foreslår, at 
nyansatte unge ansatte får en folder i hånden og ved, hvordan de skal reagere, hvis de oplever den slags 

overgreb (efter 3Fs retningslinjer). Vi har lavet et udkast til hovedbestyrelsen, som de kan forholde sig 
til – det nye er, at vi laver en redegørelse til de unge praktikanter,  hvad kan de, hvad skal de? Jeg håber, 

at mange vil støtte vores forslag til delegeretmødet.  

Karen Hedegaard: Det lyder spændende, jeg glæder mig til at læse. 8. marts er det kvindernes kampdag 

– derfor har vi – hovedbestyrelsen - fokus på digital chikane og afholder i den forbindelse et 
arrangement på Gl. Strand, hvor alle er velkomne. 

Frederik Monrad Juel: Tusind tak for en god generalforsamling, tak til Linda Garlov – der klappes, tak 
til den nye bestyrelse, tak til sekretær Mette Eeg (hun fik en flot buket) 

Efter generalforsamlingen blev Simmelprisen uddelt af formanden for udvalget, Jens Berg Thomsen. Til 
stor glæde var det i år Henrik Flødstrup, arbejdsmiljørepræsentant, som takkede og sagde: Lad os passe 

bedre på vores arbejdsmiljø og vores arbejdsmiljørepræsentanter, der er ikke så mange af dem. Tusind 
tak. Det havde jeg ikke lige forventet.”  
Læs mere om prisen her: http://www.kreds1.dk/legater-og-tilskud/simmel-prisen/ 


