Beretning ved generalforsamling i Danske
Fødevare- og landbrugsjournalister 2019
Kære medlemmer
Når vi ser på, hvad der optager bestyrelsen rent arbejdsmæssigt, så vil den kongres, vi afholder for
200 landbrugsjournalister og kommunikatører næste år uvægerligt tage meget plads. Vi holder flere
møder, end bestyrelsen normalt vil gøre, og det tager mere tid, og det er vi jo gået ind i med åbne
øjne og glæde. Det fylder faktisk så meget, at det får et særligt punkt på dagsordenen i dag. Og
beretningen vil koncentrere sig om de øvrige aktiviteter i foreningen. Jeg synes, at vi i foreningen
holder os skarpt for øje, at arbejdet med kongressen ikke må gå ud over den daglige drift, for det
helt almindelige medlem, som skal bruge medlemskabet til netværk, inspiration og ny viden.
Forleden fik vi en forespørgsel fra IFAJ om, hvilke organisationer, vi synes det vil være positivt,
hvis organisationen, altså IFAJ, associeres med. Der var nævnt fx WWF, FAO og mange andre
prominente organisationer. Efter min mening kan man samarbejde med stort set alle, det kommer
dog an på, hvad man samarbejder om. Det er ikke vores opgave at have bestemte holdninger til
landbrug. I Danmark ville vi jo heller ikke deponere vores holdninger hos L&F, BL eller ØL. Men
vi kunne dag godt samarbejde med dem om noget. Præcis hvad det var IFAJ ønskede, er jeg lidt i
tvivl om, men det gav da anledning til en afklaring af vores egen stilling i bestyrelsen.
Skal vi mene noget, så må det være om journalistik. Vi kunne godt udtale os om og støtte den frie
presse, om at følge journalistiske principper, at modparter skal høres osv. Vi kan lave
arrangementer så man bliver klogere på landbrug, men vi skal ikke som forening have en holdning
til, hvad der er rigtigt og forkert landbrug og rigtige og forkerte fødevarer. Så der kommer ingen
politiske udmeldinger af den slags fra mig.
Så i stedet vil jeg tale om, hvad har I fået for kontingentet siden sidste generalforsamling?
I august blev foreningens medlemmer inviteret til naturstribedag af Dansk Planteværn på Ryegaard
Gods. Her var der eksempler i marken på, hvordan man med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for
biodiversiteten.

I september arrangerede vi et besøg hos Flensted i Skovlund ved Ansager. Desværre var der for få
tilmeldte, og vi måtte aflyse. Vi vægter at komme rundt i landet, så der er noget ikke for langt for
alle medlemmer, men dette blev måske alligevel for lang for mange medlemmer. Vi har dog ikke
opgivet og planlægger et arrangement der minder lidt om det til efteråret.
I oktober arrangerede vi en debat med ordførere inden for miljø og landbrug på Christiansborg. Det
blev en succes med cirka 20 deltagere. Det var anden gang vi gjorde det kort efter Folketingets
åbning, og det vil vi gøre igen
I november inviterede foreningen af Miljø- og energijournalister os med til et medlemsmøde om
bier i København.
Så blev det januar, og vi besøgte dels FødevareDanmark i Odense, en organisation, der tjener
slagtermestre, bagermestre og andre handlende. Vi fik en meget fin snak med formanden om
fødevarebranchens udfordringer og også om pressen.
Efterfølgende besøgte vi Fynske Medier og hørte om pressens udfordringer med tid og
produktionskrav. Vi så, hvordan de arbejder og fik en drøftelse om robotartikler – et emne vi nok
kunne tage op til debat senere igen.
Så gik det lidt stille, indtil det blev maj. Vi kastede os ud i noget helt nyt sammen med foreningen
Verdens Bedste Fødevarer og arrangerede to debatter på Madens Folkemøde på Lolland. En debat
om ”kommunikation om dyr, der lever for at dø”, en om grønt madspild. Det var et frugtbart
samarbejde, og vi fik meget fine debattører på banen, fx Mickey Gjerris, bioetiker fra KU, Astrid
Gade kommunikationsdirektør fra DC og Michael Nielsen, svineproducent og medlem af dyreetisk
råd. I debatten om grønsagerne var der fem debattører fra COOP, Nature Energy, Stop spild af mad,
Grim og Kiselgården.
Vi fik også lov at invitere vores medlemmer til et arrangement om bier arrangeret af den slovenske
ambassade her i maj, hos EU’s miljøagentur i København.
Da vi får godt et år siden holdt et møde om, hvordan vi kan udvikle DFLJ var et af forslagene der
blev os pålagt at lave noget mere kursusagtigt. Det har vi så gjort med mødet i sidste uge om
Facebook, og hvordan vi som landbrugsjournalister og -kommunikatører bedst muligt kan bruge
Facebook professionelt til at komme ud med vores historier og budskaber samt skabe konstruktiv
debat.

Vi er en organisation for både journalister og kommunikationsfolk. Derfor glæder det mig også, at
vi i dag til generalforsamlingen har kunnet høre om, hvordan en organisation som JA
kommunikerer med deres medlemmer – det kan DFLJ faktisk selv lære af – og det kan selvfølgelig
både journalister og andre kommunikatører lade sig inspirere af.

Med andre ord har man kunnet deltage i 6-7 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 seks medlemmer været på reportagetur til en billig penge, og der er mange ture
i støbeskeen
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 og kommunikatører i udlandet. Netværksdannelse er i
øvrigt noget, vi vil prøve at give et ekstra boost ved vores egen kongres næste år.


I juni sidste år var der en ENAJ tur til Bulgarien. Det var mig selv og ingen andre
danskere havde vist interesse



Også i juni sidste år var der en ENAJ low budget tur til Kroatien. Fra Danmark deltog
Kate Pommer fra Maskinbladet.



I august 2018 deltog Per Henrik i en ENAJ low budget tur til MecklenburgVorpommern i Tyskland. Ingen andre danskere lagde billet ind på turen.



I september var Henrik Lomholt Rasmussen med på en ENAJ low budget tur til Tjekkiet



ENAJ henlagde i november for anden gang sit årsmøde til Herning hvor Agromek
sponserede ophold for to deltagere fra hvert medlemsland. Desuden gav Agromek en
velkomstmiddag hvor også alle medlemmer af DFLJ var inviteret - en håndfuld af vores
medlemmer tog imod indbydelsen.



IFAJ arrangerede en såkaldt ”Exposure for development-tur” til Brasilien, hvor jeg
deltog – ingen andre danskere søgte.



Det rumænske EU-formandskab sendte gennem ENAJ invitation ud til en tur til
Rumænien i maj i år. Vi ved ikke om nogen danskere deltog, da det ikke var os der
skulle udvælge, men der var direkte tilmelding.



10- 14. juni i år er der tur til Skotland, arrangeret af vores britiske søsterorganisation
British Guild of Agricultural Journalists. Både ENAJ- og IFAJ medlemmer er inviteret.
Også her er der direkte tilmelding



I august i år er både ENAJ- og IFAJ medlemmer inviteret til en workshop i Rusland om
pleje af jordens frugtbarhed. Vi ved ikke om nogen danskere har tilmeldt sig - også her
er der direkte tilmelding.



ENAJ har følgende low budget ture i støbeskeen: Til Champagne i Frankrig i september
med fokus på reduceret forbrug af pesticider i planteavl og vinproduktion (med
smagsprøver, må man formode ). Til Finland i september, i forbindelse med EU
ministerrådsmøde. Til Bulgarien i oktober. Desuden Nordirland og Belgien sidst på året
eller næste år.

Hvis man er interesseret i rejser og andre tilbud fra ENAJ og IFAJ er det klogt at tilmelde sig de
to organisationers nyhedsbreve; det et gratis. Men vi melder også ud på vores hjemmeside og i
medlemsbreve.

Derudover kan jeg fortælle at der det seneste år er otte af vores medlemmer der har bestilt et nyt
IFAJ pressekort eller har fået fornyet et udløbet kort. Jeg vil tro at i alt omkring 30 af vores
medlemmer har et IFAJ pressekort.

Et andet aktiv i foreningen er konkurrencer. Senere vil vi kåre nogle vindere, men det at man kan
deltage i adskillige konkurrencer inden for artikler i flere kategorier, videoer, lyd og multimedie er
et af de aktiver, der følger med medlemskabet af IFAJ. Der findes også webinarer, man kan deltage
i, og jeg tror, at det vil blive mere fremtrædende – altså at man vil kunne deltage i et fotokursus eller
lignende et par timer en eftermiddag sammen med folk fra Amerika, Afrika og Australien.

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.

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. Vi har ikke haft en decideret
kampagne i år, men vi er hele tiden bevidste om at hverve potentielle medlemmer. Der er flere
blade, der automatisk melder alle journalister ind. Godt initiativ, vil jeg sige. Ellers må vi hjælpe
hinanden med at få kollegaen med.

Så er tilbage at sige tak for samarbejdet til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.
Tak til referent Karsten Himmelstrup, til kasserer Anna-Christa Bjerg, og til sekretær Stig
Oddershede, der sørger for at få invitationerne ud. Tak til webmaster Rasmus Willesen og 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 i
forhold til kongressen næste år 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, sidstnævnte især med sponsorhvervning, og det er imponerende, hvad der
er udrettet. Efterhånden burde jeg nævne mange flere eftersom mindst 20 er involveret når vi
inkluderer arrangement af udflugter og workshops ved kongressen.
Endelig en varm tak til alle medlemmer. Hold ved, og sig til, hvis I har gode ideer til aktiviteter.

