DJ Kreds 1
Referat af bestyrelsesmøde 8. februar 2018
Tilstede: Frederik Monrad Juel, FMJ, Jens Berg Thomsen, JBT, Charlotte Pardorff, CP, Ole
Sønderby Pedersen, OSP, Niels Peter Arskog, NPA, Mai Munk, MM, Lotte Haubroe, LH.
Afbud fra: Per Janus Strange, Deniz Serenci, Theis Lykkegård,
Mødeleder FMJ, dirigent: JBT, referent: LH
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2018. Referatet blev godkendt
2. Meddelelser
2.1 Kredsens økonomi, JBT og FMJ
Årsregnskabet. Det er ikke afsluttet, med viser bl.a. at kredsen har haft flere indtægter i året end
budgetteret. Bestyrelsen diskuterede forskellige forslag til, hvordan overskuddet kan bruges til gavn
for medlemmerne.
Rejserefusion vedr. folkemødet på Bornholm. Bestyrelsen har en oversigt og udgifter og refusion til
folkemødet.
3. Sager
3.1 TR-ring, JBT og LH. Mødet 6. februar blev aflyst. Ny mødedato fastsættes til sidst i marts (evt
21. marts) . JBT fastsætter endelig dato, når oplægsholder giver tilsagn. Beslutning om, at
gæsterne/TR erne skal have individuelle invitationer pr. mail ca. en måned før mødet. Desuden
annonceres det på web.
3.2 AMR, (arbejdsmiljøring), FMJ og OSP. Mødet planlægges afholdt først i april. Vi skal finde en
ny oplægsholder.
3.3 Planlagt arrangement i DJs telt på folkemødet i juni. NPA. Niels Peter arbejder videre med
tilbud fra Esben Ørberg, kredsmedlem på Bornholm. Herunder paneldeltagere og tidspunkt for
arrangementet.
3.6 Simmelprisen. Tegningen, der er en del af prisen, skal være tegnet af en organiseret tegner. MM
og JBT går på jagt efter en. Bestyrelsen overvejer, om der skal være en ny hvert år.
3.9 Sommerarrangementet. TL (ikke tilstede). Datoen blev på forrige bestyrelsesmøde fastsat til 8.
juni. Sted ikke afklaret, underholdning ej heller. Oplysninger fra referat af møde 9. januar: Mulige
lokationer for å rets sommerafslutning. Følgende steder i forslagsbunken:
Verdenskulturcentret, Enghave Plads (AFUK), Støberiet på
Nørrebro, Kulturhuset på Christianshavn, Bryggen Kulturhus, LO's lokaler.
Første prioritet til sted er Verdenskulturcenteret.
Forslag til oplægsholdere: Sebastian Dorset er et forslag. Andre oplægsholdere kunne være
Bertelsen og Brü gger. Peter Mogensen og Morten Helveg Petersen og deres politiske
rockband. Per Vers. Huxi Bach. Signe Moltke.
Oplægget er 45-60 minutters underholdning. Budget er 10.000 kroner.
3.10 Evaluering af afholdte arrangementer
15. januar. Kredskino: Dobbeltspil i Dagmar Teatret i Jernbanegade 16.30-18.50 Deltagerantal: 156.

Tirsdag 16. jan kl. 17-18, Kosmopol: Kjeld Hansen om sin bog: Det store svigt – en
miljøjournalistisk beretning. Ca. 35 deltagere.
Fredag den 26. jan, kl. 17-18, Drink og Debat: Lotte Svendsen – DR/politisk censur eller ...?
Onsdag den 7. feb., kl. 17-19, Kosmopol, korrespondent i Tokyo, Asger Røjle Christensen.
3.11 Rolle for arrangementsansvarlige, FMJ. Besluttet at tage emnet og de gode råd i udarbejdet
papir op på første møde efter generalforsamlingen.
3.12 Nyt sted for D+D arrangementer. Bestyrelsesmedlemmerne kommer snarest med forslag til
lokaler til FU.
3.13 - Kommende arrangementer - TL - Til beslutning
- Arrangement om medieforlig - Vent og se hvordan det udvikler sig
- Onsdag den 21. feb., kl. 8.30-10, Carl Bio, DONG vs. Ørsted, v. Jakob Bøss,
kommunikationsdirektør
- Fredag den 23. Feb., kl. 17-18, D&D - Cavlingvinderne
- Tirsdag den 6. marts: Fundraising. Maiken Ingvordsen.
- Torsdag den 8. marts: Generalforsamling
- Uge 11: Anders-Peter Mathiessen, "Mads og Mette i benlås" (skolereform)
- Fredag den 31. marts: D&D ??
- Lørdag 8. juni Sommerfest.
3.14 - Gør Bornholm mere synlig - CP. Punktet var allerede afklaret. Se pkt. 3.3.
________________________________
3.15 - GF18 – FMJ: Charlotte Geckler er referent. Sted: Borup Højskole. Fællessang samt kor er
afklaret af NPA og CP.
Kopi af sangene skal ligge på bordene. Fotograf – skal findes.
FMJ undersøger muligheden for at kredsen ”kan komme af med” de to ferielejligheder i vores
regnskab. Dem i hhv London og Le Broc i Frankrig.
Sager i DJ: FMJ:
HB-møde midt i januar. Blandt andet blev det diskuteret, at der vil være 150 ekstra pladser til
Fagligt Forum. Det sker for at få vores medlemmer gjort mere aktive.

Ansøgninger. Besluttet at støtte Kravlingprisen 2018 med 15.000 kroner.
Eventuelt: Forlydender om, at film af arrangementsdeltagere var lagt på sociale medier uden deres
tilsagn. Enighed om, at det ikke må finde sted.
<slut>

