Referat af kredsbestyrelsesmødet onsdag den 22. marts 2017
Til stede:
Frederik Monrad Juel, Per Janus Strange, Niels Peter Arskog, Martin Hjort, Ole Sønderby
Petersen, Lotte Haubroe, Jens Berg Thomsen, Theis Lykkegaard, Charlotte Pardorff, Kaj
Skaaning
Afbud: Deniz Serinci og Maj Munk
Mødeleder: Frederik Monrad Juel
Dirigent: Per Janus Strange
Referent: Mette Eeg
Kort præsentation af KB-medlemmerne og kredsens sekretær.

1. Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra 07.03.2017
Referatet er godkendt.

2. Meddelelser
2.1 - Kredsens Økonomi
Regnskab laves 4 gange årligt (kvartalsvis). På næste møde kigger vi på første kvartal
og kan sammenholde med budgettet.
3. Sager i kredsen
3.1 - Konstituering af FU
Valg af kasserer: Jens Berg Thomsen er med applaus valgt til kasserer og indtræder i
Forretningsudvalget.
3.2 - Uddelegering af ansvarsposter
- Arrangementsansvarlig. Martin Hjort er valgt.
- Beskæftigelsesansvarlig. Charlotte Pardorf er valgt.
- Ansvarlig for kontakt til kredsene. Niels Peter er valgt.
3.3 - Dirigent
- Skal der fortsat være fast dirigent?
Jævnfør kredsens forretningsorden har vi ved møder både en mødeleder og en
dirigent.
Formanden er mødeleder og næstformanden er dirigent. Mette Eeg er fast referent.

3.4 - Generalforsamling 2017
Hvad var godt og hvad var skidt
Knebent med antal pladser. God stemning.
Godt at starte med en sang. Gode valg til bestyrelsen. Godt afviklet af formanden.
Fordele rollerne ved generalforsamlingen, så det ikke er den samme der gennemgår
punkterne. Ærgerligt der ikke blev valgt flere delegerede.
Svært at gennemskue valgene!
Ikke pladser nok til alle.
Evt. et indslag næste gang der afslutter generalforsamlingen.
Flotte rammer.
Ved næste GF lægges oversigt ud over hvem der kan vælges.
3.5 - Kredsens vedtægter osv.
Formanden gennemgik kredsens forretningsorden og gaveregulativ.
Forretningsordenen blev diskuteret og enighed om, at den trænger til en mindre
revision. FU kommer med forslag til rettelser på næste møde.
Per gennemgik det at være bestyrelsens kontaktperson ved arrangementer.
3.6 – Folkemødet på Bornholm
Kredsbestyrelsen er med på folkemødet. Vi har igen i år fået et slot i DJ’s telt fra kl. 10
– 11 fredag formiddag. Emnet er hvordan man sikrer kvaliteten i lokaljournalistikken.
Bestyrelsen holder samtidig seminar og bestyrelsesmøde under folkemødet.
Indkvartering sker på en campingplads. Afgang fra København torsdag. Hjemkomst
søndag. Kredsen betaler ophold og morgenmad. Øvrig forplejning er for egen regning.
Martin sender plan ud inkl. deadline for tilmelding, så der kan blive bestilt billetter m.m.
3.7 - TR ring
Der skal stables et netværk på benene for tillidsfolk. Vi inviterer til et udvidet
fyraftensmøde (fra kl. 17 – 20). Vi starter med et oplæg og hernæst forplejning sådan,
at der er tid til at netværke. Især gavnligt for kredsens TR’ere som er på små
arbejdspladser og derfor er meget alene på opgaven.
Forslag til netværksemne. Forholdet til freelancere, løst ansatte m.m.
Arbejdsgruppe nedsat der arbejder videre med forslaget består af:
Jens, Lotte og Theis.
3.8 – Kreds 1 website
Vi flytter indholdet og hoster selv indtil videre. Per orienterer Troels Johannesen.
3.9 - Evaluering af afholdte arrangementer
Olav Hergel om branchens udfordringer og sin nye bog ”Punktum” d. 08.03 i
Cinemateket 16.30-18.30, 46 deltagere, ansvarlig Niels Peter.

Mennesker og medier live d. 16.03 i Kosmopol 17.00-19.00. Ansvarlige Frederik +
Niels Peter. 104 tilmeldte. 19 tilmeldte udeblev! De opkræves no-show-fee.
3.9 - Kommende arrangementer:
31. marts, Drink & Debat: Nyhedsdirektør går alternative veje på Library Bar.
Kontaktpersoner: Martin og Frederik (Ole og Niels Peter deltager også)
6. april (morgenmøde), Mulighederne med virtual reality i den virkelige verden hos
Cinemateket. Kontaktpersoner: Niels Peter og Charlotte.
19. april, Kredsgruppemøde i DJ’s lokaler. Frederik er kontaktperson.
19. april, Podcast. Kontaktpersoner: Martin og Theis.
10. maj, Levende stemmer i en digital tidsalder hos Cinemateket. Kontaktpersoner:
Mangler.
3.10 - Bestyrelsesseminar
Dato: 17. juni 2017. FU præsenterer programmet på næste KB-møde.
3.11 - Fondsmidler
- Uddelinger. Der var i år 25.000 kr. i afkast til uddeling. Der gives få større beløb
fremfor flere små.
3.12 – Udpegning af nye medlemmer til Simmeludvalget
Vi skal finde tre nye medlemmer til Simmel-Prisen. Martin fortsætter som tovholder.
Jens går ind i udvalget. Helle-Lise er eksternt medlem af udvalget.

4. Sager i DJ
4.2 - Kredstræf i Ringkøbing
6 KB-medlemmer deltager.

5. Ansøgninger / Bevillinger
5.1 – Tilskud
Aller Media – 6 praktikanter til England i april 2017 – kr. 9.000.
Børsen – 10 praktikanter til Rusland i maj 2017. Kr. 15.000.

6. Eventuelt
Foreløbig mødeplan
- Tirsdag d. 16.05.17, kl. 17.30 og herefter goddag- og farvelmiddag.
- Lørdag d. 17.06.2017

