
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 20. september 2017  
 

Tilstede:  

Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PS), Jens Bjerg Thomsen 

(JT), Martin Hjort (MH), Ole Sønderby Petersen (OS), Niels Peter Arskog 

(NP), Charlotte Pardorf (CP), Theis Lykkegaard (TL), Lotte Haubroe (LH). 

Afbud: 

Maj Munk og Deniz Serinci 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Per Janus Strange (PS)  

Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

1. Godkendelse af referat          

 

1.1 - Referat fra 22. august 2017  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 

2.1 - Kredsens Økonomi 

JT har fået en specifikation på vores aktiviteter og der er ikke noget der springer i øjnene. Ikke 

yderligere kommentarer til økonomien. Vi skal fortsat holde øje med, at vi holder budgettet.  

ME har bedt økonomiafdelingen sætte budgettallene ind i regnskabsrapporten. 

 

3. Sager i Kredsen 

 

3.1 – Skal vi deltage i folkemødet 2018?  

PS: 

Foreslår vi ikke deltager fremover. Det er for dyrt og vi får for lidt ud af det. Vi kan fint bruge 

pengene til noget andet. Seminaret kunne også med fordel ligge tidligere på året. 

MH:  

Det er udgiften til julegaver der delvist financierer deltagelse i folkemødet. Det bør undersøge 

om vi kan få mere ud af deltagelse. Problematisk at bornholmerne ikke har tid til os, da det 

oprindeligt var indgangsvinklen til at deltage. 

NPA:  

Har netop deltaget i Nordisk Freelanceseminar og der talte han med et bornholmsk medlem. 

Medlemmet ville gerne forsøge at genoplive Bornholms Journalistforening.  

OS: 

Oprindeligt flere gode argumenter for deltagelse. Spændende diskussion til vores 

arrangement. Godt at samles på seminaret, hvor der opstod mange gode ideer og også godt 

for det sociale arbejde i bestyrelsen. 

CP: 

En bolsjebutik af inspiration og tilbud. Opløftende at deltage.  



FMJ: 

Hvad er begrundelsen for at tage til Bornholm. Foreslår en pause/anden form. Bornholm er en 

del af Kreds 1. Vores bornholmske venner har ikke tid til os under Folkemødet. Det er deres 

absolutte mest travle tidspunkt på året og de har direkte meddelt, at de ikke har tid til at 

mødes med os.  

Vi betaler også dyrt for deltagelse da vi betaler for campingvognene i en hel uge. 

LH: 

For dyrt og for mange penge at bruge i forhold til nytteværdien. Foreslår vi tager en pause for 

nu. 

TL: 

Vil gerne have seminaret isoleret fra folkemødet og lyder fint med at holde seminaret tidligere 

i forhold til generalforsamlingen. 

JT: 

Enig med Theis/Lotte i forhold til tidspunktet for seminaret. Det må godt være tidligere. 

 

Beslutning: 

Enighed om at vi parkerer deltagelse i Folkemødet. Evt. kan 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer 

deltage, hvis vi stabler et arrangement på benene. 

 

Enighed om at Niels Peter tager kontakt til medlemmet mhb. evt. arrangement til folkemødet i 

2018. 

 

3.2 Simmel-Prisen  

Nyt medlem af komiteen samt ny formand skal være på plads til næste møde. Ansvarlig: FMJ. 

 

3.3 TR-ring 

Der er fundet sted og lokale og oplægsholder og invitationer er sendt ud. Det bliver til noget. 

Eva Jakobsen fra DJ Arbejdsmiljø og DJ-forhandlingsafdelingen har begge tilbudt at deltage på 

dagen. 

Mail fra TR: Jens svarer Ulrik. 

Hvem deltager: Frederik, Jens, Lotte og evt. Theis deltager. 

 

3.4 - Beskæftigelsesansvarlig 

CP: Forslag om identitetsarrangement. Charlotte arbejder videre med et oplæg. 

Hvad ønsker vores ledige medlemmer. CP prøver at konkretisere, hvad vi kan hjælpe med. 

 

3.5 - Opfølgning på seminar 

Oplægget fra FU blev gennemdiskuteret på mødet. Ud fra oplæggets 12 punkter er der 

prioriteret 3 punkter, som sættes på dagsordenen til næste gang og herefter igangsættes en 

plan for at føre punkterne ud i livet. 

Brainstorm på arrangementerne skal tilbage i bestyrelsen, og her sætter vi så også ansvarlige 

på til de forskellige arrangementer. 



Arket med arrangementer som PS i sin tid oprettede genindføres. Per sender info om adgang 

til det ud til alle i bestyrelsen. 

FMJ: Målsætning for kredsens arrangementer udarbejdes en gang om året og vedtages i 

bestyrelsen. 

Charlotte Geckler inviteres til at deltage på mødet i januar, juni og muligvis et møde i løbet af 

efteråret. 

 

3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer 

 

Martin:  

City of Ghost den 21. august, kl. 16.50 – 19 i Vester Vov Vov med 69 deltagere. KB-kontakt: 

MH. Godt arrangement. Tiden var dog knap til den efterfølgende debat. 

Drink & Debat den 1. september, kl. 17 – 18, Skyd på formandskabet i Library Bar med 38 

deltagere. KB-kontakt: MM. 

Det kunne godt have været længere. Snak om evt. kommende arrangement i form af en 

paneldebat om fremtidens arbejdsmarked.  

Profit på journalistik den 14. september, kl. 17 – 19 i Kosmopol med 28 deltagere. Gode 

tilbagemeldinger fra deltagerne. KB-kontakt: TL + LH 

Stort lokale til få mennesker. 

 

Forslag fra MH om at bruge penge på begivenhederne på FB. Det giver godt at få skubbet 

aktiviteterne ud. 

 

ME sender evalueringsskema ud på et par af de kommende arrangementer, og så drøfter vi 

resultaterne heraf på næste KB-møde. 

 

Der skal være min. 45 min. til efterfølgende debat ved kredskinoer. 

 

 

3.7 - Kommende arrangementer 

29. september, kl. 17 - 18, Drink & Debat: Strafbar chikane i Library Bar. KB-kontakt: FMJ + 

NPA 

2. oktober, kl. 17 - 19, Kredskino, "The John Dalli Mystery”. KB-kontakt: TL + CP. 

4. oktober, kl. 17 - 19, Samspillet mellem politi og pressen hos Kosmopol. KB-kontakt: FMJ + JT 

11. oktober, kl. 17 - 19, Mellemøsten som du ikke kender det hos Kosmopol. KB-kontakt: PJ 

12. oktober, kl. 17 - 20, TR-Ringen med Lennart Steen i DJ, Store Strand. KB-kontakt: JT 

27. oktober, kl. 17 - 18, Drink & Debat i Library Bar. KB-kontakt: OS + CH + PS 

Tilbud om teaterforestilling til kredsens medlemmer. Ikke relevant i denne her omgang. 



Forslag fra Niels Peter om at vise filmen Boiling Point – en finsk film som NPA har fået lov til at 

vise gratis. Niels Peter arbejder videre med det praktiske omkring tilrettelæggelse. 

 

3.8 - GF18 

GF den 8. marts 2018 (kvindernes internationale kampdag). 

Sted til afholdelse. Der er flere forespørgsler ude på steder til afholdelse. 

Forslag til underholdning: 

MH tager kontakt til stand-up-komiker Sanne Søndergaard. MH har efterfølgende mødet 

aftalt deltagelse af Sanne Søndergaard på vores GF. 

 

3.9 – Bestyrelsesposter  

TL overtager posten som arrangementsansvarlig efter MH. 

 

4. Sager i DJ 

 

4.1 – HB-Møde 

FMJ refererede fra seneste HB-møde. 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

 

Der har ikke været nogle ansøgninger siden sidste KB-møde. 

 

6. Eventuelt 

 

Mødeplan frem til GF18 

25/10, kl. 17.00, Mødelokalet i nr. 44 

16/11, kl. 17.00, Store Strand 

15/12, kl. 17.00, Store Strand 

09/01, kl. 17.00, Store Strand 

07/02, kl. 17.00, Store Strand 

08/03, kl. 16.00, afventer 


