Referat af kredsbestyrelsesmødet onsdag 15. februar 2017
Kl. 17.30-20.30 hos DJ på Gammel Strand 46

Til stede:
Frederik Monrad Juel (FMJ)
Per Janus Strange (PJS)
Deniz Serinci (DS)
Niels Peter Arskog (NP)
Martin Hjort (MH)
Helle-Lise Ritzau Kaptain (HRK)
Maj Munk (MM)
Gitte Merrild (GM)
Lotte Haubroe (LH)
Jens Berg Thomsen (JT)
Janni Gjersen Hansen (JH),
Afbud: Ole Sønderby Petersen
Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ)
Dirigent: Per Janus Strange (PJS)
Referent: Helle-Lise Ritzau Kaptain (HRK)
1 - Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra 2016.12.02 - PJS - Til godkendelse
Godkendt.
2 - Meddelelser
2.1 - Kredsens Økonomi - HRK - Til orientering
Gennemgang af regnskab og budget.
Godkendelse af årsregnskab.
Årsregnskab fremlagt – budget følger.
3 - Sager i Kredsen
3.1 - Planlægning af GF
Sted: Arbejdermuseet
Tidsplan: FMJ
15:30 – 17:00: KB-møde
16:00 – 16:45 - Evt. rundvisning på arbejdermuseet
17:00 – 18:45: Generalforsamling
18:45 – 19:00: Overrækkelse af årets Simmel Prisen
19:00 – 19:10: Afrydning/buffetanretning
19:10 – 22.00: Middag
22:00 Arrangementet slutter
Udvalg: Status
- Sang (Janni) - Hvad gør vi?
Janni: Der er forsøgt at finde en sangskriver, men uden held. Vi må ty til Højskolesangbogen.
”Det er i dag et vejr” er vedtaget. MP synger for.
FMJ - der er kommet bud på fotograf, Mette trækker lod.
Møde for kredsgruppen og arbejdsløshedsgruppen 27. februar kl. 17:00
- Der skal laves indbydelse. Hvem gør det?
Lotte skriver udkast til indbydelse.
OBS! Nyt punkt:
3.1.a
Forslag fra medlem (tilsendt) Karin Bech
Poster med tilskud til medlemmerne på nedsat kontingent – kan vi ikke styre. Hvis samtlige kommer og siger, at de
vil have de 1.500 kr., så skal de have det.

Frederik ringer til forslagsstiller. Mulig reformulering – og bestyrelsen kan støtte forslaget.
3.2 - Hvem er på valg og hvem genopstiller? PJS
Følgende er på valg:
Per Janus Strange
Martin Hjort
Helle-Lise Ritzau Kaptain (genopstiller ikke)
Deniz Serinci
Gitte Merrild (genopstiller ikke. Meddelt EFTER bestyrelsesmødet) *
Suppleanter 1-årig periode:
Janni Gjersen Hansen
Jens Berg Thomsen
Lotte Haubroe
3.3 - Bornholm - MH - (18:30)
- Status på forberedelse. (Se bilag)
MH - Håkan har givet en tid: 10-11
Asbjørn Hvidt - Katrine Albrechtsen har sagt ja til at stille op.
3.4 – Simmel Prisen - orientering - MH/HRK.
- Udvalget mødes mandag 20. februar
- Valg af nye medlemmer sker på første KB-møde efter GF: To repræsentanter FRA bestyrelsen, et medlem
udpeges AF bestyrelsen. De to øvrige deltagere er seneste vinder samt et af René Simmels nærmeste
familiemedlemmer, p.t. hans enke, Anne-Mette Gregers Simmel. De tre førstnævnte medlemmer vælges for to år,
seneste vinder deltager i sagens natur et år, år familiemedlemmet sidder på ubegrænset tid.
3.5 - Nyt om hjemmesiden. Debat om mail fra Bestyrelsen. PJS
- Godkendelse af brev til Troels Johannesen.
- Efterfølgende møde med Troels Johannesen
Bestyrelsen gennemlæser tilsendte og kontakter Frederik senest mandag, såfremt der er kommentarer,
3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer - NP - Til orientering
27/1 Bag om Gyllegate - D&D m Cavling-vinderne. Tilmeldt 51 – over 60 deltagere. Ansv. Janni
Kommentar: Library bar hyggelig, men der var ikke plads til, at alle kunne sidde. Bartender stiller mixede drinks på
klaver – men ingen måtte tage før kl. 17, selvom de var kommet før. Og hvorfor kan man ikke få lov til at benytte
lokalet efter kl. 18… Kl. 18 må udefrakommende komme ind i lokalet. Der manglede tid til de mange gode spm.
Faktuelt: Der burde være plads til 70.
Per: Spm om vi må ankomme tidligere, så folk kan nå at komme på plads, få deres drink m.v., inden mødet
begynder kl. 17?
Beslutning: Frederik eller Charlotte kontakter Library Bar: Forventningsafstemning med manageren om aftaler,
serviceniveau og udskænkning.
31/1 Journalist i politikernes verden - Poul Schmidt, som senest har skrevet biografien om Viggo kampmann, i
Cinemateket. 37 deltagere. NP ansv. Ingen særlige kommentarer.
8/2: Terror i profetens navn v. Denis. Sammen med Veteranklubben, kun 8-10 Kreds 1-medlemmer.
9/2: ”Inger-faktor live m. Inger Støjberg og forfatterne til hendes biografi, Martin Hjort, Kreds 1 og Andreas karker,
B.T. Cosmopol. 66 deltagere, NP ansv.
OBS! VEDR. BØGER O.LIGN.:
Konklusion på efterfølgende diskussion om bøger udgivet af/forbundet med oplægsholder: Der må ikke
reklameres for bogen i forbindelse med arrangementet. Evt. salg (og f.eks. dedikationer) skal foregå diskret –
EFTER arrangementets officielle del. Dette skal oplægsholder informeres om på forhånd.
I praksis vurderes spørgsmålet på forhånd fra gang til gang – i princippet mellem formand (Frederik) og Charlotte.
3.8 - Kommende arrangementer - NP - Til beslutning
21. februar: Cosmopol kl. 19-22: Tre timer med Jesper Tynell. Ansv.: NP.
24. februar: Library Bar, D&D med Lars Kjærulf . (Radio 24-7) ”Lær af nørden” - beskyt dig selv. Oplæg på 20 min.
oplæg til debat. Ansv.: Martin.

8. marts: Cinemateket, stueetagen ”Carl”: Olav Hergel – har senst skrevet bogen Punktum - roman om
journalister. Ansv.: Gitte *
16. marts: Cosmopol kl. 17-19: Presselogen live med Kurt Strand. Ansv.: Janni (og Frederik).
23. marts: Cinemateket kl. 8-9.30 MORGENARRANGEMENT: Merete Nørgaard om stemmens brug Cinemateket.
Ansv.: Gitte *
(Kredstræf 24.-25. marts Kredstræf i Ringkøbing)
31. marts: D&D “Fake news” … Ikke på plads. Ansv. findes pr. mail, såfremt der ikke er holdt bestyrelsesmøde
forinden.
Sommerarrangement, hvad skal vi finde på? Thomas Ubbesen causerer over Bob Dylans tekster – og bandet
spiller Dylan…
Forslag: Kredskino - Journalisters arbejdsvilkår i Iran (2014)
Forslaget om ”Knæk et regnskab” skal vendes igen. Først og fremmest skal det klar defineres, hvad bebgrebet
dækker over.
4 - Sager i DJ
4.1 - Nyt fra HB - FMJ - Til debat
Forslag til delegeretmødet om ændrede grænser for, hvornår man kommer på nedsat kontingent. Og mulig
graduering af kontingentsatser.
Skal DJ have holdning til sponsoreret stof?
Fortsat tvivl om, hvordan reglerne skal tolkes i forhold til Kreds 1-medlemmer i Carsten Nielsen priskomiteen. Det
skal klart defineres, om Kreds 1’s bestyrelse skal udpege et medlem fra bestyrelsen, og om vedkommende skal
træde ud, når han/hun ikke længere er medlem af bestyrelsen. Og om Kreds 1’s bestyrelse skal vælge et medlem
af priskomiteen, som IKKE er bestyrelsesmedlem, og hvor længe dette medlem indgår i komiteens arbejde?
5 - Ansøgninger / Bevillinger
5.1 - Tilskud - FMJ - Til orientering
Intet siden sidst.
Næste møde:
KB-møde: 7. marts, kl. 15.30 – 16.45 på Arbejdermuseet
GF: 7. marts, kl. 17 – 22 samme sted
Eventuelt

