
Referat af Kreds1 bestyrelsesmøde 7. marts 2017, kl. 15.30 til 16.40 
På Arbejdermuseet, Rømersgade 
 
Tilstede: 
Frederik Monrad Juel, formand, Per Janus Strange, næstformand, Deniz Serinci, Niels Peter 
Arskog, Martin Hjorth, Ole Sønderby Petersen, Gitte Merrild, Jens Bjerg Thomsen, Lotte Haubroe, 
Afbud fra: Helle-Lise Kaptain, Janni Gjersen Hansen, Maj Munk 
Dirigent: Per Janus Strange, Referent: Lotte Haubroe 
 
1 Godkendelse af referat 
Referatet fra møde 15. februar blev godkendt 
 
2 Meddelelser 
2.1 Kredsens økonomi: Årsregnskabet blev underskrevet af bestyrelsen og budgettet godkendt. 
 
3 Sager i kredsen 
3.1, 3.2, 3.3 Generalforsamling samme aften: Planen blev gennemgået. Se detaljer i dagsorden til 
mødet. Formand Frederik oplyste, at der var over 100 tilmeldte spisningen. Hvis successen 
fortsætter, kan vi blive nødt til at finde et sted med flere pladser til vores generalforsamling. 
3.4 Vedr. Safetyfonden: Se bilag til dagsordenen. 
 
3.5 Evaluering af afholdte arr.er: Se dagsorden. Desuden debat om hvor meget indhold, der kan 
presses ind i D+D arrangementerne, som kun varer en time. Dvs vi skal vurdere om et emne er for 
omfattende til at blive behandlet rimeligt på så kort tid. Enighed om at møderne ikke skal være 
længere. 
 
3.6  Kommende arrangementer: 8. marts: Cinemateket: Olav Hergel om sin bog. 
16.marts: Kosmopol: mennesker og medier m Kurt Strand m.fl. 
23. marts, Morgenmøde. Merete Nørgaard om stemmens brug. Ansvarlig: Per Janus Strange 
24.-26. marts: kredstræf i Ringkøbing. 
31. marts D+D emnet ”floppet” men forslag fra Martin Hjorth: Invitere vinderen af Kr. Dahls 
mindelegat, der uddeles 17. marts. Forslaget blev vedtaget – Martin er også ansvarlig….. 
9. juni foreløbig dato Sommerarr. Måske på Verdenskulturcentret på Nørre Allé. Niels-Peter og Per 
Janus forespørger om musik, foredrag og underholdning… 
 
Forslag til senere arr: Asger Ladefoged, årets pressefotograf m.m.m. - NP sætter det i gang. 
Farvel og goddag for gamle og nye bestyrelsesmedlemmer fastsættes senere. 
 
4 Sager i DJ 
Vedr. formands og Hbmøde, formanden: Der er annonceret, at der vil komme forslag om at 
medlemskab af kreds- og specialgrupper skal være frivilligt. Enighed i kredsbestyrelsen om, at det 
vil være meget dårligt for arbejdet i kredsene. 
Vedr. Djs nye hjemmeside: Per Janus og formanden har været i dialog med Troels, DJ, om vores 
ønsker til rettelser. Fortsætter med at presse på, så trafik fra kredsen ikke ledes over til DJ. Der er 
interesse fra andre kredse om samme emne. For- og næstformand har oplæg med til næste 
bestyrelsesmøde 
 
5 Ansøgninger/bevillinger 
Se dagsordenen 
 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag 22. marts på Gl. Strand. 
Mødet slut 16.40 . Slut, slut. 


