
Den Danske Publicistklub - 1. marts 2023

Referat af den ordinære generalforsamling i Den Danske Publicistklub

Den 1. marts 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Den Danske Publicistklub
med dagsorden i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen blev holdt i Klub, Linnégade.

1. Valg af dirigent
Formand Jesper Jürgensen foreslog Jacob Mollerup som dirigent. Han blev herefter valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, indkaldt den 5. februar 2022, var lovligt
indvarslet og opfyldte det i vedtægterne foreskrevne varsel på mindst 3 uger. Dirigenten
kunne konstatere, at der ikke var medlemmer med fuldmagter for ikke fremmødte
medlemmer.

2. Formandens beretning
Det har været et godt og aktivt år i Den Danske Publicistforening. igennem året har
foreningen holdt en række spændende arrangementer, som har markeret foreningens
arbejde og position som et publicistisk mødested for journalister, medie- og
kommunikationsfolk.

Der har været afholdt 11 debat debatarrangementer i løbet af året. Og der har har været
forsøgt at afprøve forskellige debattyper og med fokus på mange forskellige emner bl.a.
FE-sagen, krigen i Ukraine, Metoo, chikane mod debattører og Cavling. Alle debatter har
haft publicisme som omdrejningspunkt.

I maj afholdt foreningen også den årlige Publicistfest i Pressen, hvor der blev uddelt årets
Publicistpriser bl.a. til Rasmus Tantholdt som fik Publicistprisen.

Foreningen havde stor succes med den legendariske "Dagen derpå"-debat i november. Det
er en debat, hvor alle partiledere mødtes til debat dagen efter valgdagen.

Foreningen har afslutningsvis holdt fast i en anden tradition, nemlig årets julefrokost som
blev afholdt i nov. Og hvor politisk kommentator, Noa Redington. Formanden benyttede
lejligheden til at takke de mange som har stillet op til debatter og ikke mindst de mange som
har stillet op som moderatorer.

I løbet af året er foreningen også lykkedes med at komme bredere ud til et større publikum
som måske ikke kender Publicistklubben.

Igennem 2022 har vi intensiveret vores samarbejde med journalistsuddannelserne.
Foreningen har valgt at give studerende mulighed for at komme med til debatter gratis og
det gode budskab er begyndt at sprede sig, så vi nu ser flere og flere studerende.



Der har også været igangsat dialog med flere af praktikvejlederne på mange af medierne, så
de kan sprede budskabet.

Det at udbrede kendskabet til foreningen er også sket på andre måder. I 2022 har
foreningen bl.a. udgivet flere debatter i podcasten Publicist, der kan findes på alle
podcast-platforme. Podcasterne ligger på foreningens hjemmeside og på alle platforme

Foreningen har også lanceret en ny hjemmeside som er mere overskuelig og hvor det er
nemmere at se billedgallerier fra fester og arrangementer. Der har skruet lidt op for vores
tilstedeværelse på sociale medier. Og ikke mindst frekvens af nyhedsbreve.

Klubben ligger mht til antal medlemmer på samme niveau som sidste år på omkring 350
medlemmer. Der bliver opkrævet kontingent nu og derfor kan der ske et fald i antal.

Sekretærstillingen er blevet ændret, så der er ikke længere en fast løn til sekretær eller
studenterhjælp, men foreningen har istedet valgt en adhoc løsning.
Foreningen fortsætter også med at have Preben Møller fra De små revisorer til at varetage
revision.

3. Regnskab for 2021
Formand Jesper Jürgensen gennemgik kort det reviderede regnskab for 2022.
Resultatet for året var et underskud på godt 150.000 kr.

Underskuddet i år 2022 skyldes primært, at vi har haft for store udgifter til Publicistfesten,
som gav et stort underskud på 150.000. Festen var 65.000 kroner dyrere at holde i forhold til
udgifter til underholdning etc. end året før og det var samtidig sværere at sælge billetter til
både medlemmer og medier. Dermed blev økonomien på arrangementet naturligt også
dårligere.

Omkring personaleomkostninger valgte foreningen sidste år efter festen at begrænse de
udgifter ved at skære udgiften væk til vores studenterhjælp, som stod for sociale medier etc.
Foreningen kommer derfor ud med en langt mindre omkostning til løn på knap 40.000 kroner
mod knap 110.000 året før.

4. Indkomne forslag

Besyrelsen havde stillet forslag om en række ændringer af vedtægterne.

Paragraf 2.

I følgende sætning blev tilføjet at medlemmer kan tage gæster med mod betaling.

“Ved Den Danske Publicist Klubs møder, rejser og andre sammenkomster er medlemmer,
der selv deltager, velkomne til at tage gæster med mod betaling.”

Paragraf 3



I følgende sætning blev tilføjet “eller kommunikation”

“a) i længere tid arbejder med journalistik eller kommunikation”

Paragraf 4

Det blev indført at bestyrelsen kan optage nye medlemmer, hvis nogle medlemmer stopper,
uden at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Paragraf 8

Der blev indført tre niveauer af kontingent og samtidig indført, at det er bestyrelsen som
vedtager kontingent niveauet.

“Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Der er tre medlemstyper. 1) Fuldt betalende
medlemmer, 2 Halvt kontingent til medlemmer der ikke bor i Københavnsområdet eller er
pensionister og 3) Studerende er gratis medlem”

5. Valg

a) Formand Jesper Jürgensen genopstiller og blev valgt.

Den nye formand takkede ydmygt for valget og ser frem til at føre foreningen videre.

b) Bestyrelsesmedlemmer Tor Arnbjørn som sidste år blev valgt som suppleant blev genvalg
som bestyrelsesmedlem.

c) Bestyrelsessuppleant: Bestyrelsen har foreslået Helene Kirstine Holst som suppleant.
Dirigenten kunne konstatere, at der var opbakning til forslaget

d) Interne revisorer Ole Poulsen og Finn Graversen blev enstemmigt valgt som interne
revisorer.

e) Revisorsuppleanter Lasse Jensen og Lars Møller blev valgt som revisorsuppleanter.

6. Evt.

Der var ikke noget til evt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

København d. 1. marts 2022

Jacob Mollerup dirigent


