Referat af KaJOs Generalforsamling F22
14:00-14:30: Velkomst
Fremmødte:
Leo Mortensen
Sabrina Nørregaard Nielsen
Rebecca Rønnest Storgaard Madsen
Viktoria Olivia Værum Olesen
Fie Cecilie Algreen
Isabell Knoth Berthelsen
Daniel Schmidt
Kira Vendelbo
Vera Tomka
Godtfred Shreekumar
Joakim Søgaard
Jonathan Enoksen
Birgitte Kjeldsen
Kamilla Groth
Allen Thulstrup, Dansk Journalistforbund
Markus Valentin Jakobsen, KaJ
Kristine Schäfer, DMS (fra kl. 15)
Asta Holst Bach (fra kl. 16)
Asbjørn Heide (fra kl. 16)
Daniel Schram (fra kl. 16)
Camille Koeller

14:30-15:30
Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller
➢ Valg af dirigent: Markus Valentin stiller op
Han er valgt.
➢ Valg af referent: Camille Koeller stiller op
Hun er valgt.
➢ Valg af stemmetællere: Allen Thulstrup og Markus Valentin stiller op.
De er valgt.
Dirigent Markus Valentin gør opmærksom på, at generalforsamlingen ikke er indkaldt lovligt, da
invitationen kom én dag for sent. Det bliver foreslået, at vi ser bort fra dette, og at vi dømmer
generalforsamlingen for lovlig.
➢ Afstemning om at dømme generalforsamlingen for lovlig. Vedtaget.

Fremlæggelse og godkendelse af dagsordenen
➢ Der skal stemmes om godkendelse af dagsordenen.
Den er godkendt!

Formandens beretning: fremlæggelse og diskussion
Leo præsenterer formandens beretning:
Kære alle – tak for at I er mødt op.
Hjerteligt velkomment til KaJOs generalforsamling F22.
Det er i dag præcis seks måneder og én dag siden, jeg trådte til som formand med nuværende
bestyrelse til vores generalforsamling i efteråret.
Vi trådte dengang til som bestyrelse med ambitionen om at gøre KaJO til en endnu mere aktiv spiller i
kampen om et bedre studiemiljø på Medietorvet, samt om at skabe et mere synligt og velfungerende
KaJO.
Jeg er glad for at sige, at vi langt hen ad vejen er nået i mål med begge dele.
Arbejdet for et bedre studiemiljø er kommet til udtryk på flere måder. For det første har vi i KaJO
stået for flere sociale arrangementer, der har været åbne for alle årgange og uden alkohol i fokus.
Selvom deltagertallet ikke har været det største, er det vores opfattelse, at vores medlemmer har
støttet op om initiativerne og sat pris på dem.
Derudover har KaJO som vanligt støttet det øvrige foreningsliv på Medietorvet, herunder LIXEN og
Festudvalget, samt givet økonomisk støttet til enkelte arrangementer under studiestarten og fester.
KaJOs egenkapital er stor, og vi har hele tiden ønsket at få pengene ud at arbejde og skabe gavn
blandt medlemmerne.
Sammen med en række engagerede studerende og studiets ledelse har KaJO også været med til at
stable den nye mentorordning ”Mediemates” på benene, som vil sikre, at alle studerende altid har
nogle personer, de kan komme til med stort og småt, både fagligt og socialt. Traditionen vil
forhåbentlig leve mange år frem på Medietorvet, og vi er i KaJO stolte over, at have været med fra
start.
Det seneste år har vi også gjort en dyd ud af at være til stede dér, hvor vores medlemmer har givet
udtryk for, at det for alvor bør gribes ind. Gennem en undersøgelse kunne vi konkludere, at stress var
udbredt blandt medlemmerne, og her allierede vi os med trivselskonsulenter hos DJ og skabte en
kampagne med råd om forebyggelse og behandling af stress, som vi kunne dele med vores medlemmer.
Den blev taget rigtig godt imod, og vi har senere også delt med de andre lokalforeninger i DMS, så
deres medlemmer også kan få gavn af den.
Praktiksøgningen fyldte igen meget hos medlemmerne, og her har vi også arbejdet hårdt for at være
synlige og til stede. Udover at skabe overblik til medlemmerne ved at samle alle vigtige datoer og
informationer på KaJOs hjemmeside, samt at gennemføre en workshop i hjemmesidedesign, har vi

også tilrettelagt den succesfulde take-over på KaJOs Instagram, hvor forskellige praktikanter hver
uge har delt ud af deres erfaringer og gode råd om praktiksøgningen. Den er blevet taget meget godt i
mod af vores medlemmer, og jeg vil anbefale at den kommende bestyrelse fører formatet videre og
inkluderer endnu flere praktikanter fra lokalmedierne og produktionsselskaber for at gøre den mere
alsidig.
Generelt er KaJOs tilstedeværelse på de sociale medier det seneste år vokset og blevet gjort skarpere.
Vi fandt ud af, at mange af vores medlemmer ikke vidste nok om, hvad KaJO er, hvem der er i
bestyrelsen, og hvad vi laver. Derfor begyndte vi at dele en masse indhold om, hvad KaJO er, hvad vi
tilbyder – også gennem DJ – og hvem der sidder i bestyrelsen. Vi begyndte også at dele vores
referater direkte til medlemmer på de forskellige årgangs-grupper, og vi har også filmet en
kampagnevideo om KaJO, som den kommende bestyrelse kan bruge, når de skal introducere KaJO for
de nye studerende. Alt dette har været med til at skabe mere transparens i foreningen, hvilket har
betydet, at flere af vores medlemmer har fået en større forståelse og værdsættelse af foreningen og
dens bestyrelse.
Nu er vi i maj 2022, og KaJO står stærkere, end vi gjorde ved sidste generalforsamling. Medlemstallet
er dalet en smule, hvilket dog er forventeligt her op til sommerferien, men vores image, struktur og
samarbejde med DJ, studiets ledelse og DMS er vokset stærkt, og det er med ro i maven, at vi i den
nuværende bestyrelse kan give faklen videre.
KaJO har en stærk økonomi stadig med et stort overskud, og det er vores håb, at den nye bestyrelse
vil arbejde videre med at få pengene ud at arbejde blandt medlemmerne og generelt for nedbragt
egenkapitalen.
Vi er heldige og glade for, at flere fra den nuværende bestyrelse vil fortsætte, da der vil være en god
overdragelse og en masse erfaringer, som de kan tage med. Jeg vil selvfølgelig altid stå klar med
sparring og hjælp, hvis I ønsker det.
Til slut skal der lyde en stor tak til den nuværende bestyrelse: Tak for jeres engagement – det har
været en fornøjelse at arbejde med jer. Tak for det gode samarbejde til DMS og lokalforeningerne, til
DJ og til medlemmerne der er mødt op i dag.
Lad os have en fantastisk dag!

➢ Der er nu åbent for spørgsmål til og diskussion af formandsberetningen.
➢ Afstemning om hvorvidt formandsberetningen kan godkendes.
Formandens beretning er vedtaget.

Kassererens beretning: fremlæggelse og diskussion
Rebecca præsenterer kasserens beretning.
Lige nu
KaJO har for tiden en egenkapital på 90.487 kroner, da egenkapital pr. 31.12 var 77.627, og der er et
overskud på 12.861 kroner i budgettet.

Brugt og resterende penge
KaJO’s budget for 2021 ligger på 150.390 kroner fra januar 2021 til nu, hvoraf vi har brugt 137.529
kroner. Derfor har vi et overskud på 12.861 kroner.
Fra d. 30/09/2021 til i dag 21/05-2022, altså 8 måneder siden vi sidst holdt GF har KaJO brugt
137.529 – 82.050,87 = 55.478,13 kroner af budgettet.
Forskel på budget og realiseret
I efteråret 2021 vedtog den nuværende bestyrelse et budget for det kommende år 2022 på 151.000
kroner. Det realiserede budget ligger pt på 137.529.
Budget for 2022:

Økonomi er overgivet til DJ
KaJO’s regnskabsføring er overgået fra bestyrelsen til DJ. Den kritiske revisor påpeger, at det skal
fremgå af regnskabet mere tydeligt næste år.
Gennemgang af den kritiske revisors beretninger
Vi har siden sidst fået ny kritisk revisor – det er Vilas Jensen. Som den forrige kritiske revisor
påpegede, har Vilas denne gang igen påpeget, at KaJOs egenkapital stadig er for høj. Dog har vi
brugt omkring 16000 kroner af vores egenkapital siden sidste GF, så det går den rigtige vej.
Grundet uklare transaktioner og bilagsføring har den kritiske revisor skrevet, at vi i KaJOs bestyrelse
opfordres til at skærpe sit fokus på bilagsføring, så det i bilagene fremgår tydeligt:
o - Hvornår en udgift har fundet sted
o - Hvor meget udgiften lyder på
o - Hvad der er blevet købt

o - Hvem, der modtager pengene

LIXEN:
Der er brugt 28 tkr. på at støtte LIXEN i 2021. Her påpeger den kritiske revisor, at det er alt for
mange penge i forhold til, hvor mange vi afsatte i den sidste bestyrelse for 2022-budgettet. Det er der
en god forklaring på. Der var sket en fejl i kommunikationen mellem KaJO og Lixen. Vi udbetalte i
januar 2021 14.000 kroner til Lixen og 14.000 kroner igen i december 2021. De penge skal række
hele 2022, så næste udbetaling først bliver i januar 2023, efter den nye bestyrelse har lavet et
regnskab for 2023. Denne løsning nævner den kritiske revisor også i sit skriv til os:
”Alternativt kan KaJO indskærpe overfor LIXEN, at de 14 tkr., der blev udbetalt i december 2021,
gælder for hele 2022. Udbetalingen fra december 2021 vil i så fald være en overtakseret udbetaling af
de 12 tkr., KaJO’s generalforsamling i efteråret godkendte til udbetaling i KaJO’s regnskabsår jan. 22
-> dec. 22. Her er altså̊ tale om en for tidlig udbetaling, som modregnes ved ikke at udbetale støtte til
Lixen i 2022. Næste udbetaling til Lixen vil i så fald finde sted første hverdag i 2023”.
Studietursstøtte:
Den kritiske revisor skriver:
”Der er afsat 20 tkr. til studietursstøtte, men kun brugt 2 tkr. Det er selvfølgelig et udtryk for antallet
af ansøgninger - og skal ses i lyset af corona - men KaJO bør alligevel monitorere, om der i 2022
bliver udbetalt i nærheden af det budgetterede beløb. Ellers bør KaJO overveje, om kendskabet til
ordningen er stor nok - eller om det budgetterede beløb er for højt”.
KaJOs svar til dette er, at syv personer har bedt om penge. Som den kritiske revisor skriver, vil det
være tænkeligt, at der vil komme flere ansøgninger, nu hvor coronasituationen er blevet bedre.
Tilskud til fester:
Vilas bemærker, at KaJO i 2021 har bevilget tilskud på samlet 34,5 tkr. til fester, som alle på
årgangene har kunnet deltage i.
Det er den klart største udgiftspost, når man ser bort fra tilskuddet til DMS’ som er en fast udgift, der
opgøres ud fra KaJO’s medlemstal.
Bestyrelsen er i dens gode ret til at disponere pengene sådan, så længe det holder sig indenfor de
budgetter, der fastsættes på generalforsamlingerne, og det gør det i dette tilfælde.
Konkret i 2021 har der endvidere været et behov for at skabe sammenhold efter to år med corona,
hvorfor sådan en disposition vil kunne retfærdiggøres.
Det nævnes i flere ansøgninger, at Festudvalget ikke har en selvstændig økonomi. Dette kan tale for, at
der skabes præcedens for, at KaJO forventes at støtte med et beløb, der udgør den største andel af
finansieringen. – det er selvfølgelig noget den kommende bestyrelse i KaJO skal overveje!

Den kritiske revisor opfordrer KaJO til at tage en generel stilling til, i hvor høj grad KaJO skal give
store generelle tilskud til fester, der ikke isoleret set målrettes foreningens medlemmer, og om man
kan/bør.
Dette har vi taget op mange gange og forsøgt, men folk deltager oftest ikke, hvis det kun er for
KaJO-medlemmer.
KaJO bør fremadrettet stille større krav til egenfinansiering, således at Festudvalget også skaber og
opbygger dets egen økonomiske base.
Dokumentation for tilskud:
KaJO skriver i foreningens tilkendegivelser om tilskud, at det forventes, at der aflægges
dokumentation for udgifter finansieret af tilskud fra KaJO.
Det er for Vilas uklart af det fremlagte materiale til revision, om KaJO rent faktisk modtager
dokumentation fra de arrangementer, foreningen vælger at støtte. En sådan dokumentation kan - men
behøves ikke - vedlægges til kritisk revision. Den bør dog som minimum kontrolleres af bestyrelsen
KaJO’s bestyrelse opfordres derfor til at sikre, at der sker kontrol med foreningens støttemidler.
Foreningen anbefales at give støttemodtagere en deadline for at dokumentere indtægter og udgifter
fra det støttede arrangement.
Generelt:
Det har været en udfordring at sammenholde de budgetterede udgifter med de faktiske udgifter, idét at
KaJO midt på året overdrog store dele af foreningens økonomistyring til Dansk Journalistforbund.
DJ opgør udgifter på en anden måde, end KaJO hidtil har gjort i foreningens egen bilagsføring. Det
betyder, at nogle udgiftsposter er slået sammen, mens andre helt er udgået.
KaJO opfordres på baggrund heraf til for fremtiden at udarbejde foreningens budgetter efter DJ’s
måde at opgøre regnskabet på.
Overordnet har der i 2021 været indtægter for 150 tkr. og udgifter for 137,5 tkr.
Egenkapital pr. 1. jan. 2022 lød på 90,5 tkr.
Det er godt og sundt, at en forening har en solid egenkapital, men 100 tkr. er alt for højt. Især når den
ses i lyset af, at KaJO alene i 2021 havde et overskud på 13 tkr, siger den kritiske revisor.
Overskuddet - og den i forvejen høje egenkapital - signalerer, at foreningen har yderst svært ved at
bruge medlemmernes penge.
KaJO’s budget for 2022 går i et rent nul.
KaJO opfordres på det kraftigste til at få brugt medlemmernes penge.
Bestyrelsen opfordres på baggrund heraf til at fremlægge et revideret budget for 2022, der indeholder
et markant budgetteret underskud, der gør indhug i KaJO’s egenkapital – husk det!!!

Underskuddet bør være enkeltstående - fx i form af flere arrangementer i 2022 - men må ikke fastsætte
sig i varige udgifter, der med tiden kan presse KaJO’s økonomi.
Det er den kritiske revisors generelle vurdering, at det aflagte regnskab for 2021 giver et
fyldestgørende og retvisende billede af foreningens økonomi i 2021 med væsentlige fejl.
Han vurderer også, at KaJO har en solid økonomi, men med en usund høj egenkapital.

➢ Der er nu åbent for spørgsmål til og diskussion af kassererens beretning.
○ Indspark: Leo Mortensen, formand, kommentar til LIXEN. Fejl i kommunikationen.
De 14.000 vi har givet er givet på den forkerte side af kalenderåret. LIXEN har kun
modtaget 2.000 kr. mere end de plejer (pga. højere trykafgifter) og dermed IKKE
14.000, som det ellers fremgår af regnskabet. Det rettes der op på i det kommende år.
○ Indspark: Er der maks på hvad man kan yde i studiestøtte? Ja, 1000 kr. pr. person.
Der er syv der er søgt og har fået, og der er 20.000 kr. sat af til det.
➢ Afstemning om hvorvidt kassererens beretning kan godkendes.
Den er godkendt!
➢ Valg af kritisk revisor: Vilas Holst Jensen genopstiller
Han er valgt.

15:10-15:30: Pause med underholdning
Leo præsenterer underholdningen: En kahoot.

15:30-16:00: Idé-runde om hvad man kan lave i KaJO det næste år
Et ekstra punkt i form af en idé-runde er blevet sat på dagsordenen, fordi vi er i tidsoverskud.
➢ Indspark: Flere KaJO-arrangementer. Gerne uden alkohol.
➢ Indspark: Birgitte prøvede at stable bio-arrangement på benene kun for KaJO-medlemmer.
Den biograf, hun havde kontakt til, kan man tage fat i igen.
➢ Indspark: Mediebar. Reservere en bar i KBH, hvor folk fra alle jour.-uddannelserne kan
komme og være sammen/mingle.
➢ Indspark: Mediemates. Kan lave arrangementer hvor vi imødekommer folk, der ikke vil
drikke alko. Filmaftener, bankoaften ude på Studiet. Skiftevis kun for KaJO og for alle.
Igennem Mediemates skal vi have nogle flere bonding-aktiviteter på tværs af årgangene.

➢ Indspark: Opfordring til 2. sem om at de skal trække på os fra 4. sem ift. praktiksøgning næste
år.
➢ Indspark: Netværke med folk der er i praktik ved at etablere noget bar for alle årgange.
➢ Indspark: Forslag om at oppe budgettet til studiestøtte til 2.000 kr i stedet for 1000 kr. pr.
studerende.
➢ Indspark: Lav socialt arrangement kort tid efter studiestart.

16:00-17:15: Oplæg v. Marchen Neel Gjertsen
Marchen bliver præsenteret af Leo og holder nu oplæg med efterfølgende spørgsmål.

17:15-18:00: Forslag og valg
Indkomne forslag
➢ Der er ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen
➢ Formand
○ Opstillede er:
■ Jonathan Enoksen. Han er valgt.
➢ Næstformand (op til to)
○ Opstillede er:
■ Daniel Schmidt. Han er valgt.
■ Kira Vendelbo. Hun er valgt.
➢ Kasserer
○ Opstillede er:
■ Kamilla Groth. Hun er valgt.
➢ Menig bestyrelse
○ Opstillede er:
■ Lissa Paustian (ikke tilstede). Hun er valgt for et halvt år.
■ Cecilie Secher (ikke tilstede)…. Hun er valgt for et halvt år.
■ Mikkel Haaning Kristensen (ikke tilstede). Han er valgt for et halvt år.
■ Fie Cecilie Algreen. Hun er valgt for et år.
■ Isabel Knoth Berthelsen. Hun er valgt for et år.
■ Vera Tomka. Hun er valgt for et år.
■ Rebecca Rønnest Storgaard Madsen. Hun er valgt for et år.

Eventuelt
Der er ingen punkter til eventuelt.

18:00-00:00: Mad, fest og hygge
Generalforsamlingens formelle program er nu slut. Nu kommer der pizzaer og er karaoke for resten af
pengene det resterende af aftenen.

