
Referat af kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 22. august 2017  
Kl. 16:30 i Store Strand på Gammel Strand. 

 

Tilstede:  

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

Hjort (MH), Niels Peter Arskog (NP), Charlotte Pardorff (CP), Theis Lykkegaard (TL), 

Deniz Serinci (DS), Lotte Haubroe (LH), Maj Munk (MM) 

Afbud: 

Maj Munk, Deniz Serinci & Ole Sønderby Petersen 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel 

Dirigent: Per Janus Strange 

Referent: Mette Eeg  

 

1. Godkendelse af referat  

1.1 - Referat fra 17.06.17 – godkendt. 

2. Meddelelser 

2.1 - Kredsens Økonomi 

Kassereren beder økonomiafdelingen om en specifikation af kontoen og 

underkonti ”Medlemsmøder og aktiviteter” til næste møde. 

2.2 – Kaj Skaaning udtræder af kredsbestyrelsen (3. suppleant). 

3. Sager i Kredsen 

3.1 - Evaluering af deltagelse på folkemødet 

Indledende snak om kredsen fortsat skal deltage i Folkemødet. Til beslutning 

på næste møde. 

Kommentarer: 

JB: Til overvejelse om vi skal have et stort navn på programmet til næste gang 

PJS: For mange penge at bruge på et arrangement. For høj en billetpris. 

NP: Udvide med flere arrangementer under folkemødet. 

CP: Mange relevante arrangementer – evt. kigge programmet bedre igennem 

inden og udvælge hvad der er mest nyttigt at deltage i. 

FMJ: Fint samarbejde med DJ om teltet men timeslottet for vores 

arrangement er ikke det bedste. Vi kan pga. DJ’s programflade ikke få et 

bedre tidspunkt. 

Medlemmerne på Bornholm har ikke tid til at mødes med os under 



Folkemødet. Det er deres mest travle periode og her må vi erkende, at et 

møde med kredsen ikke står forrest på prioriteringslisten. 

Det besluttes på septembermødet, om bestyrelsen skal fortsætte med at tage 

til Folkemøde. 

3.2 - Nyt logo til Kreds1 

Bestyrelsen siger ja tak til et kreds-logo. Farvevalg: Rød. FMJ kontakter Troels 

Johannesen. 

 

3.3 – Beskæftigelsesansvarlig – Charlotte Pardorff 

CP har forhørt sig hos andre aktører og andre har gode erfaringer med ikke-

faglige-arrangementer fx kunstarrangementer, vinsmagning ect. 

Opfølgning på debatten om identitet: CP kommer med konkret forslag til 

næste møde. 

Forslag til gratis-arrangementer: Byvandring, Skovtur. 

CP: Gerne mere liv i kredsens FB-gruppe – forslag om at bruge den mere 

uformelt. Fx kom med ud og se Hubertusjagten. 

Niels Peter tager kontakt til Allan Mylius Thomsen mhb. på evt. aftale om en 

byvandring. 

3.4 - Aktualitet i flere arrangementer  

Vi tog hul på debatten på seminaret. Punktet sættes på dagsordenen til 

septembermødet. 

 

3.5 - Evaluering af afholdte arrangementer 

MHJ: God stemning til sommerafslutningen og den blev holdt i hyggelige 

rammer, Anders Lund Madsen var som forventet god, det virkede fint med at 

vi spiser, og så efterfølgende underholdning. 

FMJ: De sidste par år har der været stor tilslutning til sommerafslutningen – vi 

skal prioritere at få arrangementet programsat i god tid. 

Kredskino: City of Ghosts, god debat, mange spørgsmål. Vi er ofte presset på 

tiden ved debatter pga. næste forestilling/filmvisning. Når vi kan flytte det, 

skal vi afholde det på steder, hvor der er god tid til efterfølgende debat. 

Vi kan ikke frit vælge sted, da stedet ved film afhænger af, hvilke rettigheder 

der er tilknyttet filmen. FMJ taler med vores filmplanlægger Marlene herom. 

  



 

 

3.6 - Kommende arrangementer 

D&D: Skyd på formandskabet den 1. september. Maj Munk er ansvarlig. 

Profit på journalistik den 14. september. Lotte/Theis er ansvarlige. 

På tegnebrættet: Møde med den nye formand for DJ-bloggere. 

På tegnebrættet: Politiets samarbejde med pressen i drabssager 

På tegnebrættet: Presseloge med Kurt Strand. FMJ og JB arbejder videre med 

et oplæg. 

På tegnebrættet: Arrangement med Lennart Steen – JB arbejder videre med 

et oplæg 

3.7 - GF18 

Forslag til steder for afholdelse af generalforsamling i 2018.  

Landbrug og fødevares lokaler (Martin undersøger) 

Pressen (FMJ) 

Islands Brygges Kulturhus (Mette) 

Arbejdermuseet (Mette) 

Elforbundet (Niels Peter) 

- Forslag til underholdning – stand-up-komiker Sanne Søndergaard (Martin 

kontakter Sanne). 

 

4. Sager i DJ 

4.1 – orientering af FMJ om punkterne på det kommende HB-møde. 

 

5. Ansøgninger/bevillinger 

Der har ikke været ansøgninger siden sidste KB-møde 

6. Eventuelt 

Mødeplan frem til GF18 

20/09, kl. 17.00, Store Strand 

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 

 


