
Referat af kredsbestyrelsesmødet tirsdag d. 13. november 2018  

 

Tilstede:  
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PS), Niels Peter Arskog (NP), Charlotte Pardorff 
(CP), Theis Lykkegaard (TL), Kristina Herlev Wulff (KHW), Ronja Pilgaard (RP) 

 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 
Dirigent: Per Janus Böhme (PB)  
Referent: Niels Peter Arskog 

 

Afbud: Jens Berg Thomsen, Ole Sønderby Petersen, Deniz Serenci og Maj Munk  

1. Referat fra  27.09.18 godkendt 

2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens økonomi  - udsat til næste møde pga kasserers afbud til mødet 

2.2 – Der kan være god grund til igen at indskærpe rejsereglerne for medlemmer (udenfor 
Storkøbehavn, især Bornholm), der deltager i kredsens aktiviteter. Efter henvendselse om 
transportgodtgørelse fra medlem: Billigste offentlige transport og ikke taxa! Alt andet skal 
efter ansøgning aftales inden. 
 

2.3 - Orientering om aftale med DJ ift. annoncering i Journalisten.  Der kan være god grund 
til at benytte de gratis annoncer til f.eks. Simmel-prisen. 

 

3. Sager i Kredsen 
 
3.1 Generalforsamling – Besluttet at holde generalforsamlingen tirsdag 5. marts 2019 kl. 17 
på Arbejdermuseet i Rømersgade. 
Underholdning – PS har fået tilbud og delvis aftale med Master Fatman.  

Alternativ kunne være Mette Frobenius. 
 
3.2 - Sommerafslutning – Vil blive gennemført torsdag 6. juni enten på Støberiets Café 
Kapelvej 44, Nørrebro (hvor vi var i både 2015 og 2016) eller Kulturhuset på 
Christianshavns Brygge.  

Underholdning eventuelt ved Michael Bertelsen. 
 
3.3 - TR- og AMR-ring – FMJ orienterede – Ekstrabladet har meldt fra til ellers aftalt AMR-
møde, så vi skal finde andre lokaliteter. TR-ring skal  nok have en ”kendis” for at trække 
tillidsfolkene til… ikke tilstrækkeligt med DJ-medarbejdere. 

  
3.5 - PJB orienterede om  planerne for et ”Lille fredags”-arrangement under overskriften 
”Kend din kollega”. 



4. Medlemsarrangementer 
 
4.1 - Afholdte arrangementer - FMJ –orienterede bl.a. om Hvidvask-arrangementet og at 
Drink & Debat i oktober blev aflyst pga manglende tilmelding. 
Liste over arrangementer blev fremlagt på mødet 
4.2 - Kommende arrangementer – TL fremagde listen over arrangementer for resten af året 
og orienterede om arrangementer, der arbejdes med til efter nytår. Det blev besluttet, at NP 
er ansvarlig for arrangementet 15. november (Den Grå side med Søren Rasted) i Kosmopol 
og D&D 30. november om Vedkommende erhvervsjournalistik med Thomas Svaneborg og 
Niels astrup (NP ansvarlig) i Cinemateket. 
 

4.3 – Samarbejde med DJ om forfatterkursus til januar . Uden udgift for kredsen, men kun 
plads til 15-20 deltagere efter ”først til mølle”-princippet, men adgang for alle DJ-
medlemmer. FMJ orienterede.  

6. Ansøgninger / Bevillinger (19:40) 
     6.1 - Ansøgning om tilskud til fotoudstilling om Kim Wall - FMJ orienterede –   
bestyrelsen bevilger 10.000 kr. 

Veteranklubben ansøger om sædvanligt årstilskud på 30.000 kr. – bevilget. 

 

7. Intet under eventuelt  
 
 

8.   Kommende møder 
 

Torsdag den 6. december 2018, Mødelokale: Store Strand  
efterfulgt af Julefrokost på Færgekroen (Tivoli) 
Tirsdag den 15. januar 2019, Mødelokale: Store Strand 
Torsdag den 14. februar 2019, Mødelokale: Store Strand. Afbud fra OSP. 
Tirsdag den 5. marts 2019, efterfulgt af Generalforsamling 2019. 
 


