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Kære medlemmer 

I år bliver det ikke en politisk beretning fra formanden. Det bliver snarere en lidt traditionel 

beretning a’la: Hvad får du for kontingentet! 

Det første ved jeg nu ikke rigtig om er noget, I har fået for kontingentet:  

Efter foreningens ordinære generalforsamling 18. maj 2017 i Hirtshals kom foreningen ud i 

stormvejr.  

Generalforsamlingen forløb i overensstemmelse med vedtægterne. Det er imidlertid ikke altid nok 

til at sikre, at alt er, som det burde være. 

Ved generalforsamlingen blev opstillet en ny revisorkandidat som blev valgt i stedet for den 

siddende revisor. Enhver kan opstille en kandidat, men moralsk set bør der også foreligge en 

begrundelse. Det var ikke bestyrelsens der opstillede en ny kandidat, men bestyrelsen vidste det 

ville ske og undlod at kræve, at det blev forklaret, hvad baggrunden var, så det kunne komme til 

debat på generalforsamlingen. Den daværende bestyrelse erkendte, at det ikke var tilfredsstillende, 

og ansvaret ligger selvfølgelig hos dem af os, mig selv inklusive, som også var medlem af 

bestyrelsen før generalforsamlingen. 

Et flertal i bestyrelsen så ikke anden udvej for at skabe ro i foreningen end at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling for at få bekræftet bestyrelsens mandat – eller det modsatte. 

Samtidig trak den daværende formand sig fra posten. Ved Den ekstraordinære generalforsamling, 

som forløb i god ro og orden, var der opbakning til bestyrelsen, og den konstituerede formand blev 

valgt. Dermed var det grundlag, bestyrelsen har arbejdet på i årets løb lagt. 

 

Debatten omkring formandsskiftet førte til, at bestyrelsen arbejdede på at finde et bedre forum at 

debattere på. Mail til medlemmerne er primært om arrangementer i foreningen. 



Meningsudvekslinger egner sig bedre til Facebook, hvor de interesserede kan deltage i debatten og 

de øvrige kan lade være uden at postkassen bliver fuld alligevel. Så vi har oprettet en lukket 

facebook gruppe, hvor medlemmer kan debattere. DFLJ medlemsgruppen. De nye regler om, hvilke 

oplysninger, man må opbevare og lægge frem om medlemmer og tidligere medlemmer har også 

gjort de mere aktuelt  med et sådant forum. Den tid, hvor man lagde medlemslister på hjemmesiden 

er forbi. 

Det er også til dels erfaringer fra sidste års uro om formandsposten, der har resulteret i, at vi senere i 

dag præsenterer nogle forslag til vedtægtsændringer.  

 

Arrangementer 

I september beøgte vi i forbindelse med vores ekstraordinære generalforsamling Arlas nye 

innovationscenter i Skejby. Her kunne man se, hvordan Arla udvikler nye produkter på deres 

minimejeri, hvor der er mulighed for at prøve mange ting af.  

1. oktober holdt vi åbent møde om vores projekt i Gambia, der sluttede i maj. Projektet har over 

halvandet år uddannet 25 journalister primært på lokale radiostationer i Gambia, og primært folk, 

der ikke har nogen journalistisk uddannelse. Fokus var hvordan man kan lave god 

landbrugsjournalistik. Mødet var ikke kun for medlemmer og der mødte flere eksperter op, som gav 

os gode skudsmål. 

Da Folketinget åbnede arrangerede vi debat med en række landbrugsordførere fra et bredt udsnit af 

partier på Christiansborg. Ved denne lejlighed inviterede vi også medlemmer fra vores 

søsterforeninge Miljø- og energijournalisterne. 

Senere i oktober inviterede vi medlemmerne til at drøfte mulige sponsorer ved den kongres, vi er 

ved at arrangere og som finder sted i 2020. Arrangementet mundede ud i lange lister med mulige 

sponsorer. Mødet fandt sted hos Gudrun Andreasen i Østbirk. 

I november lavede vi et arrangenemt sammen med foreningen Verdens Rigeste Landmænd, der nu 

hedder Verdens bedste fødevarer. Der var 30 deltagere på Axelborg, hvor vi havde sat 

journalisterne bag Berlingskes artikelserie, kendt som gyllegate i stævne, og debatten om 

landbrugspakken og journalistikken bag var ivrig.  



I det nye år nåede vi hen i april før der var et arrangement. Vi besøgte Food Nation, som er en 

organisation, som skal Brande det danske fødevareerhverv i udlandet og Danmark som 

fødevarenation. Vi så de nye lokaler og det materiale og de virkemidler, de serverer for udenlandske 

gæster. 

I maj besøgte vi Foulum, hvor vi blev opdateret på, sammenhængene mellem landbrug og klima. 

Programmet var koncentreret, og vi nåede at høre både om hvordan man laver vindmøllestrøm til 

biogas, hvordan græs kan redde miljøet og hvordan nye stalde kan udlede færre klimagasser. 

Ved samme lejlighed holdt vi medlemsmøde for at spore os bedre ind på, hvilke arrangementer og 

ydelser medlemmerne ønsker af foreningen. Blandt konklusionerne var bl.a. at flere gerne vil have 

egentlige kurser, som gør en klog på et emne. Der var også ønske om at lave flere arrangementer 

om journalistik – ikke kun om landbrug, men altså vores håndværk. Bestyrelsen har sat sig for at 

prøve begge dele af til efteråret med bl.a. kursus i sociale medier. 

Endelig har vi i dag haft et temamøde om generationsskifte i landbruget. Et væsentligt emne som 

pressen ofte beskæftiger sig med.  

Med andre ord har man kunnet deltage i 9 møder for kontingentet på 400 kr. Men medlemsmøder er 

absolut ikke det eneste. De senere år er udbuddet af studierejser – eller såkaldte low budget trips 

som vi kan udbyde nærmest eksploderet. 

 

Studierejser 

Siden sidste GF har fem medlemmer været på tur med ENAJ, og to mere er på vej til at komme det. 

To har været på studierejse med IFAJ – og en del flere skal til IFAJ-kongres. 

Hvad kan man så bruge disse rejser til? 

For mit eget vedkommende kan jeg sige, at det kan bruges til flere ting. Dels historier, hvis man er 

skriver. Er man ikke skriver, kan man blive klogere på diverse emner og man kan frem for alt lave 

netværk med andre journalister i udlandet. Det netværk jeg selv har opbygget bruger jeg tit 

arbejdsmæssigt.  

 

 Tre medlemmer (Lone Vestergaard, Jørgen P. Jensen og Karsten Himmelstrup) var med på 

low budget tur til Finland i slutningen af august 2017. 



 Et medlem (Morten Bonde Pedersen fra L&F Koncernkommunikation) var med på tur i 

Estland i september 2017, i forbindelse med uofficielt møde for EU’s landbrug- og 

fødevareministre. 

 I april i år var et medlem (Claus Sølhøj, Landbrugsmedierne) med på low budget tur i 

Tyskland, med fokus på malkekvæg 

 I juni i år skal et medlem (Kate Frank Pommer fra Maskinbladet) med på low-budget tur til 

Kroatien.  

 Også i juni i år skal et medlem (Frederik Thalbitzer ) med på tur til Bulgarien i forbindelse 

med uformelt møde for EU’s landbrugsjournalister 

 Desuden var et medlem (Hanne Gregersen) tilmeldt low budget tur til Rumænien i juni 

2017, men hun blev nødt til at melde afbud af personlige årsager. 

 

Tre ture mere planlægges i anden halvdel af 2018. 

 Til Tjekkiet, med fokus på ølproduktion. Datoer endnu ukendt. 

 Til det østlige Tyskland, med fokus på øko-landbrug, i slutningen af august 

 Til Østrig i slutningen af september, igen i forbindelse med uformelt møde for landbrugs-

fødevareministre. 

 

 

IFAJ-rejser siden sidste GF 

 Den Schweiziske forening inviterede gennem IFAJ i september til studierejse i Schweiz, 

hvor vi havde to deltagere med – FT og Laurs Møller 

 Per Henrik, vores IFAJ-repræsentant, deltog i executiv-mødet i Tjekkiet i oktober – det 

omfattede også besøg på landbrug og virksomheder, og turen var delvist betalt af sponsorer. 

 I forbindelse med kongressen i Holland i juli i år er Rasmus W. udpeget som en af 

deltagerne i Young Leaders programmet. Det vil sige at han får sin kongresdeltagelse betalt 

af IFAJ-sponsoren Alltech. 

 Og så er der de danske deltagere på IFAJ-kongresserne – i år kender jeg pt. til 6 danske 

deltagere – med forbehold.  

 

Jeg remser alt dette op, fordi jeg synes, det giver et godt billede af, at der faktisk er mange 

muligheder, når man er medlem af foreningen. Nogle gange er der for mange ansøgere til ture, 



andre gange er der overskydende pladser. Så hold jer ikke tilbage. I de fleste tilfælde kan vi i 

bestyrelsen indstille deltagere, i andre tilfælde vil værterne selv vælge og vrage. Når vi står for det 

følger vi de retningslinjer som værterne har, og har de ingen retningslinjer er det vores mål, at så 

mange som muligt over tid kan deltage i turene.  

 

IFAJ - kongres 

I den tid, jeg har siddet i bestyrelsen i foreningen, har vi aldrig holdt så mange møder som i år. Det 

er især fordi mange beslutninger om IFAJ-kongres presser sig på. 

Per Henrik vil komme nærmere ind på IFAJ-kongressen. Her vil jeg blot pointere overordnet, at vi 

panlægger en kongres for cirka 200 journalister fra op mod 40 lande med udgangspunkt i 

Vingstedcentret. Det vil blive en kongres med flere dages busture, workshops og internationale 

topfolk på podiet.  

Forud for kongressen arrangerer vi en forkongres på Sjælland og efter hovedkongressen en to 

efterkongresser – dels på Færøerne, dels på Fyn.  

Det er en stor opgave, og vi får brug for jeres hjælp i større eller mindre grad, fx til at deltage som 

vært på busture.  

 

Gambiaprojektet 

Omtrent samme dag som vi holdt ordinær generalforsamling sidste år havde vi store graduation day 

i vores projekt i Gambia. Vi kan kun sige at projektet levede op til forventningerne. 22 

græsrodsjournalister fik en masse undervisning og træning og blev meget bedre til at lave 

journalistik for bønderne i det lille afrikanske land. Desuden fik 12 radiostationer hver en recorder 

og en computer, så de bedre kan redigere deres udsendelser.  

Siden har vi haft papirarbejdet tilbage. Det har været tungt arbejde, hvilket ligger i, at vores 

samarbejdspartner i Gambia, NAC, er en ung og umoden organisation uden stor erfaring i regnskab. 

Det førte til at der manglede nogle fakturaer, og vi måtte betale ca 5.000 kr. tilbage til CISU, 

Civilsamfundspuljen som finansierede projektet. Alligevel har vi alt i alt fået 14.297 kroner i 

overskud på projektet, penge som går i foreningens kasse. Dette er efter vi har trukket alle udgifter 



fra, inklusive den eksterne revision af foreningens regnskab som CISU har krævet i de tre år, 

projektet varede. 

Ser man på alle vores aktiviteter i Gambia de sidste seks år, har vi haft to mindre projekter dernede 

før det nu afsluttede. Lægger man indtægter og udgifter ved de tre projekter sammen, ender man 

med et økonomisk resultat for vores forening på plus på 8.096 kr. 

Projekternes formål har aldrig været at generere penge til foreningen, men at give et beskedent 

bidrag til udviklingen af landbrugsjournalistikken i Gambia. Alligevel er det rart at vide, at det ikke 

har været en udgift for os. 

 

Medlemshvervning 

Nå, men jeg sagde  at beretningen handler om, hvad I får for kontingentet. Jo flere, der betaler 

kontingent, des bedre økonomi og des større tyngde har foreningen. Bestyrelsen har i årets løb 

gennemført medlemshvervning ved at ringe rundt til potentielle medlemmer. Der skal en del 

overtagelse til, men det har nyttet noget. Da vi sendte kontingentopkrævning ud var der 148 

medlemmer i foreningen. På den medlemsliste, vi havde for et år siden, efter at der var betalt 

kontingent var der 128 medlemmer. Selv om nogle af de 148 medlemmer falder fra, når 

opkrævningen dukker op, er jeg sikker på, vi har haft medlemsfremgang i år. 

   

Så er tilbage at sige tak for samarbejdet til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. 

Tak til kasserer Karsten Himmelstrup, til med-kasserer og sekretær Anna-Christa Bjerg, til Stig 

Oddershede, Rasmus Willesen, til international sekretær Per Henrik Hansen og næstformand Claus 

Haagensen. Det er slående så forskellige vi er, og hvor godt det er, at der er vidt forskellige 

kompetencer i foreningen. Alle har bidraget aktivt i årets løb, tak for det.  

Også tak til revisorerne, Hanne Gregersen og Bøje Østerlund. Og tak til dem, der gør en indsats på 

sidelinjen i styregruppe, sponsorgruppe og PR-gruppe. Her har  bl.a. Hanne Gregersen, Gudrun 

Andreasen og Jørgen Lund Christensen gjort en kæmpe indsats i forhold til arbejdet med 

kongressen.  

Endelig en varm tak til alle medlemmer. Hold ved, og sig til, hvis I har gode ideer til aktiviteter.  


