
Mail ang. baggrunden for bestyrelsens ønske om et navneskifte til DJBFA, udsendt til alle DJBFA’s 
medlemmer 1. februar 2019.  

  
 

 

 

  

 

DJ-hvaffor noget?!  

  

DJAF. DPIAF. DJ-PFA. DJ-hvaffor-noget? Jeg har hørt mange forkerte versioner af vores allesammens 

DJBFA. I kender det nok – man skal forklare det igen og igen før dem, man snakker med, forstår de fem 

bogstaver. I den rigtige rækkefølge… Så langt, så godt, fristes man til at sige, for næste skridt er at 

forklare, hvad bogstaverne så står for! Danske Jazz-, Beat- og Folk-Autorer. Hvorfor har I ikke rock, pop, 

elektronisk med i jeres navn, bliver man spurgt. Og hvad er det egentlig, ”autorer” betyder? 

 

Hvis jeg skal være ærlig, så har vores foreningsnavn flere udfordringer mod sig. Udfordringer, som jeg er 

overbevist om, har gjort livet sværere end det behøvede for os alle. Jeg ser fire fundamentale udfordringer 

for vores navn:  

 Det er svært at huske det – og det medfører misforståelser og forkerte betegnelser. 

 Det er ekskluderende – vores medlemmer er mere end jazz-, beat- og folk-autorer. 

 Det kan ikke udtales som et ord. 

 Navnet (forkortelsen) siger ikke noget om, hvad vi beskæftiger os med. 

Som formand med DJBFA helt inde under huden er jeg pinligt bevist om, at de fem bogstaver har og har 

haft en stor betydning for mange af os. Det kan være grænseoverskridende for nogen at skulle kalde os 

noget andet end det, vi er født som. 

 

Men jeg tror på, at det er vores fællesskab og vores aktiviteter, der udgør kernen i foreningen. Ikke 

navnet. Vi kommer jo ikke til at ændre fokus eller adfærd, fordi vi kalder os noget andet. Set med de 

positive briller, så tror jeg på, at en navneændring kan frigøre energi og gøre vores synlighed for både 

politikere, borgere, musikelskere og andet godtfolk endnu mere tydelig. 

 

Derfor lægger en enig bestyrelse op til, at DJBFA skal hedde noget andet i fremtiden.  

Vi i bestyrelsen ønsker at inddrage alle jer medlemmer i det valg. Det er i sidste ende jer, der skal stemme 

for det til generalforsamlingen. 



 

 

Konkret lægger vi op til aktiviteter i løbet af februar måned. For det første igangsætter vi en vejledende 

afstemning om fire navne, som bestyrelsen har udarbejdet. Dermed ikke sagt, at det er der, vi ender. Men 

det er en start, som gerne skulle sætte tankerne i gang hos jer – det har den i hvert fald gjort hos os. 

Afstemningen løber fra nu frem til den 20. februar. Her kan man også komme med sit eget bud. 

 

For det andet indkalder vi til en eftermiddag hos os tirsdag den 19. februar fra kl.17-18.30, hvor alle har 

mulighed for at møde op. Her gennemgår vi, hvad et navn skal kunne, hvilke slags navne der findes og 

laver også et navneværksted, hvor alle kan bidrage. 

 

Målet er, at vi til generalforsamlingen den 24. marts har de bedste forskellige bud på, hvad vi skal hedde i 

fremtiden. Hvis vi skifter navn, så er vi meget bevidste om, at det kommer til at ske i en glidende 

overgang, så vores omverden kan nå at indstille sig på det. Vi snakker formentlig en overgangsperiode på 

et år eller mere, hvor vi informerer alle vores samarbejdspartnere grundigt, så vi undgår for mange 

misforståelser. 

  

Vi er meget opmærksomme på, at der har været mange forandringer i de sidste to år, men i takt med, at vi 

i bestyrelsen synes, vi for alvor er kommet stærkt igen i de nye rammer, har vi måtte erkende, at den 

gamle DJBFA-trøje ikke rigtig sidder ordentligt længere. 

 

Det er derfor med god ro i sindet, at vi sætter navnet i spil hos jer medlemmer. Vi vil nemlig også gerne 

kunne favne fremtiden og er helt klar. 

 

Stem på et nyt navn til DJBFA – eller giv dit eget bud – ved at klikke her: 

https://da.surveymonkey.com/r/DJBFAnavn  

(Svarene er anonyme og bruges kun vejledende.) 

  

Bedste hilsner 

Susi Hyldgaard, formand for DJBFA. 
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