
 

 

                   

 
 
Vedtægter for Pressens Uddannelsesfond  
 
§ 1 Fonden er etableret med henvisning til Lov nr. 48 af 11.3.1975 og bilag 5 til Aftalen af 18.3.1975 
mellem Danske Dagblades Arbejdsgiverforening (nu Danske Mediers Arbejdsgiverforening) og Dansk 
Journalistforbund. Fondens hæftelse er begrænset til Fondens formue.  
 
 
§ 2 Fondens formål er at yde økonomisk bistand til uddannelse, efteruddannelse m.v. af medarbejdere, 
for hvilke virksomhederne yder bidrag til fonden. Uddannelsesaktiviteten kan finde sted under Mediernes 
Efteruddannelse, hos andre relevante udbydere eller på medlemsvirksomheden. Fonden kan endvidere 
yde støtte til særlig kursusaktivitet samt udviklings- og forskningsprojekter med relevant 
efteruddannelsesmæssig gevinst.   
 
 
§ 3 Fondens midler tilvejebringes - efter indstilling fra bestyrelsen - gennem bidrag fra de tilsluttede 
virksomheder efter retningslinjer, som aftales af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk 
Journalistforbund i forbindelse med overenskomstfornyelsen.  
 
Se tillæg A: Kontingentbetingelser  
Se tillæg B: Direkte medlemmer.  
 
 
§ 4 Årsmøde og ledelse: årsmødet med deltagelse af Fondens tilsluttede virksomheder (Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund) er Fondens højeste myndighed.  Der afholdes årsmøde 
mindst én gang årligt i forbindelse med godkendelse af Fondens årsregnskab, herunder beslutning om 
anvendelse af Fondens midler/overskud.  
 
Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening, 1 udpeges af DR og 4 udpeges af Dansk Journalistforbund. Bestyrelsen holder 
mindst 2 møder årligt.  
 
Se tillæg C: Administration af fondens udlodninger  
 
 
 
 
§ 5 Den i § 4 nævnte bestyrelse bemyndiges til fra diverse love, fonds m.v. at søge Fondens 
uddannelsesaktiviteter finansieret med midler ud over de i § 3 nævnte.  
 
 
§ 6  
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.  
Årsregnskabet revideres af statsautoriseret revisor og indstilles til godkendelse af den samlede bestyrelse 
på årsmødet – jfr. §4.  
 
 



§ 7 Den daglige administration af fondens midler varetages af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 
Dansk Journalistforbund i henhold til og under ansvar over for de retningslinjer, som bestyrelsen 
fastlægger på de i § 4 omtalte møder.  
 
Bestyrelsen udpeger af sin midte et formandskab bestående af to bestyrelsesmedlemmer med tegningsret 
i forening. Formandskabet kan meddele prokura.  
 
 
§ 8 Ændringer af denne vedtægt eller opløsning af fonden, herunder beslutning om anvendelse af 
resterende midler, - sker efter indstilling fra bestyrelsen - og vedtages på årsmødet med deltagelse af 
tilsluttede virksomheder, Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. 
 
 
§ 9 Ved fornyelsen af overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening i 2010 er kompetencen til at ændre Pressens Uddannelsesfonds vedtægter overgået 
til Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse  
Denne vedtægt kan ændres ved beslutning på to på hinanden følgende møder i Pressens 
Uddannelsesfonds bestyrelse.  
 
Pressens Uddannelsesfonds vedtægter kan endvidere ændres ved beslutning på Årsmøde eller lignende 
med deltagelse af Fondens tilsluttede virksomheder (Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk 
Journalistforbund). Beslutninger i Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse viger for beslutninger på 
Årsmøde eller lignende, der er Fondens øverste myndighed og som udgøres af de tilsluttede virksomheder 
(Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbunds). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tillæg A: Kontingentbetingelser  
 
Bidraget til Pressens Uddannelsesfond for fuldtidsansatte medarbejdere omfattet af fonden fastsættes i 
overenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund. Bidraget 
indbetales 1. marts og 1. september.  
 
Opgørelsesmetode:  
1. Fuldtidsansættelse defineres inden for rammen 35-37 t/u  
2. Opgørelse af bidrag for deltidsansatte opgøres efter antal timer/uge, dog min. 20 t/u  
3. Der betales ikke bidrag for  

a) medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter under et år1 
b) medarbejdere under barselsorlov  
c) praktikanter  

 
Medarbejdere nævnt under punkt 3a-c er ikke støtteberettigede. 
 
 
Tillæg B: Direkte medlemmer  
 
Virksomheder der melder sig ind i fonden uden for overenskomst med Dansk Journalistforbund betegnes 
som ”direkte medlemmer”.  
 
Direkte medlemmer betaler foruden det i tillæg B fastslåede årlige bidrag pr. omfattede medarbejder et 
årligt administrationsgebyr på 700 kr. pr. medarbejder.  
 
Bidraget og administrationsgebyret indbetales halvårligt med to lige store rater.  
 
Direkte medlemskab tegnes for en minimumsperiode på tre år. Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 
måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.     
 
 
Tillæg C: Administration af fondens udlodninger  
 
Bestyrelsen træffer beslutning om fondsmidlernes fordeling og anvendelse til de i § 2 omtalte aktiviteter 
og giver retningslinjer for den daglige administration.  

                                              
1 Forlænges ansættelsesforholdet beregnes kontingentopgørelsen og dermed medarbejderens tilslutning til fonden 
på forlængelsestidspunktet  
 


