Referat fra generalforsamling i Foreningen for Undersøgende Journalistik
16. april 2018 kl. 18 i Dagbladet Informations kantine.
1. Valg af dirigent.
Valget faldt på Tanja Nyrup Madsen
2. Valg af referent
Valget faldt på Laura Marie Sørensen
3. Bestyrelsens beretning ved formand John Hansen.
Beretningen findes skriftlig særskilt fra dette referat.
4. Medlemsundersøgelse ved Laura Marie Sørensen
Bestyrelsen er i gang med et spørgeskema blandt medlemmerne for sikre, at bestyrelsen
og medlemmerne har samme ønsker og forventninger til foreningen. Indtil videre har 39
medlemmer svaret. De foreløbige resultater viser, at et flertal af de medlemmer, der har
svaret:
-

Finder kontingentet passende.
Foretrækker arrangementer på hverdage mellem 17 og 19.
Mener, at graverdagen, workshops og arrangementer er foreningens vigtigste
gøremål.
At det er tilstrækkeligt med et arrangement hver anden måned – kontingentets
størrelse taget i betragtning.
Modtager information om arrangementer via mail og mindre via SoMemarkedsføring.

Bestyrelsen vil bruge resultaterne af undersøgelsen som en bekræftelse på, at det
arbejde, der bliver udført, bliver bakket op af medlemmerne. Derudover vil bestyrelsen
bestræbe sig på at holde arrangementer mellem 17 og 19 frem for mellem 19 og 21, som i
højere grad har været kutyme.
5. Debat om beretning og medlemsundersøgelse
I forhold til ideen om et samarbejde med Roskilde Universitet påpegede et medlem, at
man har prøvet noget lignende i Sverige med både gode og mindre gode resultater.
Måske kan der indhentes erfaringer derfra.
Et medlem stiller spørgsmål til, om det vil lette bestyrelsens arbejde, hvis bestyrelsen
bliver forpligtet på at holde oplæg på Roskilde Universitet mod at universitetet overtager
noget af foreningens drift.

FUJs afgående kasserer påpeger, at bestyrelsesmedlemmer synes, at det er sjovere at
holde oplæg og at bruge kræfter på arrangementer frem for driftsopgaver. På den måde vil
et samarbejde lette bestyrelsens arbejde.
Medlemmer kommer med ideer til, hvordan foreningen kan få flere til at møde op til
arrangementerne:
-

Et billetsystem, der gør det sværere for folk at blive væk, hvis de først har tilmeldt
sig.
En bøde, hvis man ikke dukker op til et arrangement, man har tilmeldt sig.
Arrangementer på journalistiske arbejdspladser, hvor markedsføring bliver rettet
mod de ansatte.
Sted for arrangement må ikke ligge for langt væk. Men alt i indre by er fint –
herunder Informations Kantine.
Måske kan det være en fordel, at arrangementerne bliver holdt det samme sted, så
folk ikke skal forholde sig til nye steder hver gang.
Find et system, så medlemmer lettere kan komme med forslag til arrangementer.

I forlængelse af bestyrelsens årsberetning fortalte Trine Smistrup mere om, at Scoop har
set sig nødsaget til at trække sig fra projekt i Rusland på grund af uoverensstemmelser.
6. Regnskab ved kasserer Kresten Munksgaard
Regnskabet findes særskilt fra dette referat. Regnskabet blev godkendt af
generalforsamlingen.
De kritiske revisorer påpegede, at der ifølge dem er blevet betalt for meget for to flybilletter
mellem Oslo og København, og der var debat om, hvorvidt det kan betale sig at bruge
fremadrejser til at bestille flybilletter til oplægsholdere i forbindelse med graverkonferencer
eksempelvis. Et medlem havde dårlige erfaringer, mens andre har gode.
Derudover satte de kritiske revisorer spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at NYTjournalist Jo Becker fik fem overnatninger i København foruden sin flybillet for at give et
oplæg på graverkonferencen. Flere medlemmer synes, at det var helt fair for at få så stort
et navn og aktuel gæst til graverkonferencen.
En af de kritiske revisorer pointerede, at foreningen gerne må bruge flere penge på rødvin
til foreningens hjælpere – såsom kritiske revisorer.
7. Fremlæggelse og afstemning om FUJ-bestyrelsens forslag til vedtægtsændring*.
I Foreningen for Undersøgende Journalistiks vedtægter stod der ang. bestyrelsen:
”§ 3: Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9
medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsens formand

vælges særskilt også for 1 år. Desuden vælger generalforsamlingen to suppleanter til
bestyrelsen med angivelse af deres rækkefølge. Genvalg kan finde sted til alle poster.”
For at sikre muligheden for at få flere frivillige kræfter i bestyrelsen foreslog den afgående
bestyrelse, at begyndelsen af § 3 ændres til:
”Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer valgt på
generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsens formand vælges særskilt også for 1
år. Desuden har generalforsamlingen mulighed for at vælge to suppleanter til bestyrelsen
med angivelse af deres rækkefølge. Genvalg kan finde sted til alle poster.”
Der var på generalforsamlingen debat om, hvad det kan have af betydning, hvis der ikke
er et loft. Et medlem havde en pointe om, at der teoretisk er større risiko for, at foreningen
kan blive overtaget, hvis der ikke er et loft, og alle kan stille op.
Forslaget blev vedtaget.
8. Valg af:
o
o
o
o
o

Formand
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleanter
Revisorer
Revisorsuppleanter

Thomas Svaneborg, Kresten Munksgaard, Mads Ellesøe, Mads Westermann, Claus
Nordahl, Rikke Gundersen, Emil Eller og Kasper Krogh stopper.
John Hansen (Politiken) blev genvalgt som formand.
Laura Marie Sørensen (DR), Rasmus Hørmand-Pallesen (Danske Bank), Laura Lokdam
(DJMX) og Sebastian Gjerding (Information) blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Mathias Friis (DR), Katrine Jo Andersen (Radio24syv), Henrik Jensen (Berlingske), Mikkel
Jensen (DR/ RUC), Cecilie Patschneider (Radio24syv), Jens Holm (Kommunen), Anders
Bindesbøll (DR), Sybille Hildebrandt (Dagens Medicin), Sofie Clausen (Politiken) blev valgt
ind som nye bestyrelsesmedlemmer.
Jens Holm, Anders Bindesbøll og til dels Laura Lokdam har base i Aarhus, og bestyrelsen
vil dermed forsøge at få arrangeret flere medlemsmøder i Jylland.
Ingen bestyrelsessuppleanter blev valgt.
Tom Heinemann og Staffan Dahllöf blev genvalgt som revisorer.
Kresten Munksgaard blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag
8. Eventuelt
Ingen punkter

