Referat af generalforsamling i MDR tirsdag d. 23. november 2021

Formand Ricki Morey bød velkommen.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Regnskab

4.

Kontingentfastsættelse og budgetforelæggelse

5.

Valg af formand
Ricki Morey genopstiller.

6.

Valg af kasserer
Niels Gunnar Bagh genopstiller

7.

Meddelelse om kredsenes valg af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 2 revisorer
Nancy Nickerson genopstiller
Ebbe Kallmeyer genopstiller
Bestyrelsen indstiller begge.

9.

Valg af 2 revisorsuppleanter
Jakob Breck genopstiller
Lone Loop genopstiller.
Bestyrelsen indstiller begge.

10.

Eventuelt

Ricki indledte med, at det var rart at der var mulighed for at holde en fysisk generalforsamling efter
sidste års digitale løsning.
Ad. 1 Valg af dirigent
Ricki foreslog på vegne af bestyrelsen Gordon Alsing som dirigent. Han blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet jævnfør MDR’s vedtægter.
Efter optælling deltog 22 stemmeberettigede medlemmer.
.
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Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Som de foregående år oplyst Ricki indledningsvist, at han forventede at de som havde interesse
herfor, havde læst beretningen og han derfor ville gennemgå beretningen i overskrifter.
Corona:
Mange af vores kollegaer manglede klare udmeldinger og retningslinjer fra ledelsen, da
restriktionerne kom i december 2020. Produktionerne havde rigtig svært ved at overholde
restriktionerne, når det ikke måtte have indflydelse på produktionerne. Nogle måtte producere på
meget små lokationer, hvor der var alt for mange menneske på alt for lidt plads.
Efter gentagne pres fra vores dygtige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter lykkedes det
efterhånden at få styr på at producere forsvarligt.
Corona-restriktionerne er over os igen, ikke så intenst som sidst, men DRs julefrokost er igen i år
aflyst. Det er med fuld opbakning fra alle de faglige organisationer, men til gengæld har DR lovet
en kæmpe sommerfest for alle medarbejdere.
Digital udviklingsplan
Formandens klare opfattelse er, at alle er enige om at DR bliver nødt til at gå den digitale vej, hvis
DR om 10 år skal kunne levere public service- indhold til alle danskerne. Det er efter formandens
opfattelse helt nødvendig med et skifte i den måde som DR tænker indhold på, og hvordan DR får
brugerne til at streame fra DR’s egne platforme. Man kan altid diskutere måden hvorpå
udmeldingen om den digitale udviklings plan blev kommunikeret.
Lønforhandlingskodeks
Formanden havde overvejet hvordan han kunne tage hul på dette punkt.
Formålet med kodekset var at lønforhandlingsprocessen i efteråret 2021 for både medarbejdere,
ledere og tillidsrepræsentanter skulle opleves som gennemsigtig og rimelig. Alle intentioner i
kodekset er baseret på en medlemsundersøgelse, som MDR sammen med de andre faglige
organisationer gennemførte før overenskomstforhandlingerne i 2020.
Der har været mange forskellige tilbagemeldinger på hvordan det så har fungeret. MDR skal
sammen med de øvrigt faglige organisationer evaluere forløbet. Herefter vil organisationerne
efterfølgende evaluere med DR.
Formanden oplyste endvidere, at MDR vil udsende en medlemsundersøgelse for at finde ud af
hvordan vores medlemmer har oplevet årets lønforhandling.
MUS
I september måned blev der fra DRs side udsendt et evalueringsspørgeskema til samtlige
medarbejdere. Tilfredsheden har vist sig at være meget høj over hele linjen. De ting der er kommet,
tager styregruppen med i det videre arbejde i styregruppen.
Det har blandt andet vist sig, at nogle chefer har taget kritikpunkter af medarbejderen med til MUS.
Det går naturligvis ikke. MUS er en udviklingssamtale og har den enkelte chef kritikpunkter til en
medarbejder, skal det naturligvis adresseres på et andet tidspunkt.
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Medieforhandlingerne
Det er helt sikkert, at regeringens udspil kommer meget snart og forhandlingerne starter op i januar.
Den nye kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, ser ud til at være for DR og public service. Det er
meget positivt set med DR øjne. Forhåbentligt kan hun lande et bredt forlig.
MDR
Som det fremgår af beretningen, så er der flere ansatte på MDR-overenskomsterne nu end der var
før den store fyringsrunden i 2018. Der har især været stor udvikling på IT-overenskomsten.
Desværre er vores medlemstal ikke fulgt med.
Derfor har MDRs bestyrelse påbegyndt et strategiarbejde for at hverve nye medlemmer. På et nyligt
afholdt årsmøde i KUV (Kontaktudvalget – som består af tillidsrepræsentanter fra alle de faglige
organisationer i DR undtagen journalistgruppen) var en hel dag afsat til ”effektiv kommunikation”/
fordele ved medlemskab af en fagforening. Det arbejdes der med i bestyrelsen den nærmeste
fremtid.
Kommende voldgiftssag mod DR
DR har ansat en produktionsleder på en AC-overenskomst i Aarhus. Produktionsledere hører til på
MDR-produktionsoverenskomsten efter vores opfattelse. MDRs produktionsoverenskomst er en
stillingsoverenskomst. Er man produktionsleder og arbejder som produktionsleder, så skal man
ansættes på en MDR-overenskomst. Det er urokkeligt. DR’s opfattelse er, at en ansat med
kandidatuddannelse skal ansættes på AC-overenskomsten. Det har aldrig været et problem tidligere.
Formanden oplyste at vi har flere produktionsledere på MDR-overenskomst, der har enten en
bachelor- eller kandidatuddannelse. MDR’s advokat har sendt klageskrift til DR før sommerferien.
Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding.
Julegaver
Formanden oplyste at igen i år har bestyrelsen besluttet at uddele julegaver i forbindelse med det
årlige julearrangement. Dato følger.
Medlemspleje
Formanden fortalte, at der fortsat er mange penge i puljen til medlemspleje. Dette skal også ses i
lyset af, at det ikke har været muligt at afholde mange arrangementer på grund af coronasituationen.
Han opfordrede alle medlemmer til at komme med gode ideer både for alle medlemmer, men også
lokalt.
Dirigenten takkede Ricki for beretningen og spurgte forsamlingen om der var spørgsmål. Det var
der ikke og herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Ad. 3 Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet.
På dirigentens opfordring gennemgik Niels ikke regnskabet i detaljer.
Niels oplyste, at det var et meget fint årsregnskab. Vi havde næsten ramt det budgetterede
medlemskontingent. Og på grund af coronasituationen var der ikke blevet brugt mange penge til
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kredsmøder og lignende. Niels oplyste derudover, at revisoren ingen bemærkninger havde til
årsregnskabet.
MDR’s egenkapital er også steget. Dette er mere et øjebliksbillede, men er dog samtidig en
indikator for at det går godt med investeringerne.
Dirigenten takkede Niels for gennemgangen og spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til
regnskabet. Det var der ikke.
Herefter spurgte dirigenten om der var nogen der stemte mod regnskabet. Det var der ikke.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Kontingentfastsættelse og budgetforelæggelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det næste år.
Niels oplyste, at bestyrelsen har justeret få poster i budgettet i forhold til dette års regnskab. Det
havde bl.a. vist sig, at medlemskab af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) var markant lavere
end hidtil. Dette skyldes tilsyneladende sammenlægningen af FTF og LO.
Dirigent opdelte afstemningen i to således, at generalforsamlingen første stemte om budgettet kunne
godkendes og derefter om forslag om fastholdelse af uændret kontingent.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Fastholdelse af uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5 Valg af formand
Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremkommet forslag til anden kandidat inden udløb af
fristen og nuværende formand, Ricki Morey derfor var genvalgt.
Ad. 6 Valg af kasserer
Niels Gunnar Bagh genopstillede som kasserer og blev valgt.
Ad. 7 Meddelelse om kredsenes valg af bestyrelsesmedlemmer
Formanden oplyste, at der ikke er sket ændringer i bestyrelsen siden sidste år og at de
tillidsrepræsentanter som i år havde været på valg, var blevet genvalgt.
Følgende er valgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programrekvisitør Jens Peter Misser Nielsen
Arkivkonsulent Karin Berg
Continuityproducer Frank Selchau Thomsen
Produktionsleder Jakob Helmer Mørck
Maskør Birgitte Samson
Rekvisitør Henrik Skov Larsen
Produktionsleder Carsten Skjød
Projektleder Victor Nellemann
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•
•
•
•

Planlægger Charlotte Mai Poder-Rosendal
Problemmanager Niels Gunnar Bagh
Grafisk tegner Morten Stig Nielsen
Projektleder Anne Toft Thomsen

Ad. 8 Valg af 2 revisorer
Både Nancy Nickerson og Ebbe Kallmeyer genopstillede.
Begge blev genvalgt.
Ad. 9 Valg af 2 revisorsuppleanter
Jakob Breck og Lone Loop genopstillede.
Begge blev valgt.
Ad. 10 Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for de mange år, hvor han havde været dirigent.

For referatet
Lisbeth Møller
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