
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 20. august 2018 på Gammel Strand 
i København.  

 
Til stede: 
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PJB), Niels Peter Arskog 
(NPA), Maj Munk (MM), Kristina Herlev Wulff (KHW), Jens Berg Thomsen 
(JBT), Theis Lykkegaard (TL) og Ole Sønderby Petersen (OS). 
 
Afbud: 
Ronja Pilgaard (RP), Deniz Serinci (DS), Per Janus Böhme og Charlotte 
Pardorff (CP) 
 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 
Dirigent: Per Janus Böhme (PJB)  
Referent: Mette Eeg (ME)  

 

 

 

1. Godkendelse af referat 
 
1.1 - Referat fra 10.06.18 
Referatet er godkendt. 
 

2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens Økonomi 
Halvårsregnskab præsenteres på næste møde. 
 

3. Sager i Kredsen 
 
3.1 - Sted og underholdning til generalforsamling. Datoen er fastsat til den 5. marts 
2019. Udvalg er nedsat til at arbejde videre med sted og form. Udvalget består af TL, 
MM og NPA.  
Sted skal kunne rumme 100 personer. Oplæg præsenteres på KB-mødet den 17. 
oktober. 
 
Forslag til steder: 
Berlingske 
Arbejdermuseet 
Borups Højskole 
Islands Brygges kulturhus 
DR (lokale omkring koncerthuset ikke nede i ”ankomsthallen”) 
Zoologisk have 
Danmarks Lærerforening 
Nørrebros Bryghus 
Carlsberg 
 



3.2 - Opfølgning på bestyrelsesseminar 
Hvad fik vi ud af seminariet?  
Holde antallet af værktøjskurser. Fx wordpress, LinkedIn, Facebook. Se tillige 
sammendrag fra Charlotte Geckler. Ideer til et arrangement med social orientering blev 
konkretiseret. 
Udnyt DJ. Sådan får du mest ud af dit medlemskab. Tilbudt et job, kontrakthjælp, 
ophavsret, kredse. Tapas og rødvin. Hvad kan DU få hjælp til og af hvem. Evt. set up 
som speed-dating. 
Lønforhandling kun for kvinder. 
Theis sender oversigt ud hvor der skal plottes navne ind. 
 
 
3.3 Sted til drink & debat 
Udskydes til næste møde. 
 
 
3.4 Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med sommerafslutningen. 
Arbejdsgruppen består af OS, CP og FMJ. Deltagerantallet har været for 
nedadgående. Der skal nytænkes på både sted, underholdning og forplejning. FMJ er 
tovholder og indkalder arbejdsgruppen. 

Budget har hidtil været kr. 10.000 til underholdning. Kr. 110 til forplejning samt et set-
up hvor vi har valgt alternative billigere steder. Ideer på tegnebrættet er bl.a. 
underholdningen som en mere journalistnært/faglig underholdning. Evt. Mikael 
Bertelsen. Vi prøver at finde en torsdag i starten af juni. Arbejdsgruppen præsenterer 
sit oplæg på mødet den 17. oktober. 

 
3.5 – Status på Bornholm til arrangementet med Mikael Kamper med titlen ”Skru op for 
gejsten” den 23. august. Der deltog 22. Der har været annonceret på FB og de tre 
medier på Bornholm har sendt det ud i de respektive organisationer. Meget flot 
evaluering på arrangementet. 
 
3.6 - Kreds 1's arrangement på Folkemødet. KHW bød velkommen til arrangementet 
som lå en lørdag formiddag kl. 11 og var tilrettelagt af Esben Ørberg. Super godt 
arrangement der fungerede fint. Interessante oplægsholdere som alle var 
velforberedte. Det lå dog samtidig med Mads og Monopolet som trak næsten alle 
folkemødets deltagere. Der deltog ca. 20 i arrangementet. Får vi værdi for afholdelse af 
arrangement på Bornholm under Folkemødet? På næste møde skal der tages 
beslutning om vi skal fortsætte med arrangement på Folkemødet. 

 

3.7 - Kommende arrangementer: 

• 31. august, D&D, Valgår på sociale medier i Cinemateket, OS og NPA 

• 3. september, Kredskino: A world cup of spies i Cinemateket, kontaktpersoner: 
FMJ, NPA 

• 11. september, morgenmøde Digitale nomader i Cinemateket, kl. 8.30-9.30. Vi 
mangler kontaktperson.  



• 25. september, Nettet – frihed eller mindkontrol i Kosmopol, kl. 17 – 19. 
Kontaktperson: FMJ 

• 28. september, Drink & Debat, ’Presseloge’ med Kurt Strand m.fl. 
Kontaktperson: FMJ. 
 

3.8 - Forslag til kommende arrangementer: 

Der kom mange ideer på bordet og TL formidler feed-back til CG. 
 

4. Sager i DJ 
 
4.1 - Kommende møde i HB 
FMJ: FU har besluttet at opsige administrationsaftalen med Feriefonden. 
Feriefonden kommer med indsigelse af opsigelsen.  
 
Strukturarbejdet i DJ. Kreds 1 afleverer sine input til fremtidig struktur i DJ til Tine 
Johansen.  
Kreds 1 følger arbejdet i udvalget nøje. 
 

 
5. Ansøgninger / Bevillinger 

 
5.1 – Tilskud/ansøgninger 
Medielejr 2018 
Vi giver 10.000 i tilskud til Medielejren. 
 
 

6. Eventuelt 
 
 

7. Næste møde – møderække 
 
Torsdag den 27. september, Mødelokale: Nr. 44, stuen 
Onsdag den 17. oktober, Mødelokale: Store Strand 
Tirsdag den 13. november, Mødelokale: Store Strand 
Torsdag den 6. december, efterfulgt af Julefrokost, Mødelokale: Store Strand 
Tirsdag den 15. januar, Mødelokale: Store Strand 
Torsdag den 14. februar, Mødelokale: Store Strand 
Tirsdag den 5. marts, efterfulgt af Generalforsamling 2019, sted afventer´ 
 
Afbud til næste møde den 27.9: OS, MM, TL 

Afbud til mødet 17.10: OS 

Afbud til mødet 14.2.2019: OS 

 

  


