
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 26. august 2019 

 

Mødedeltagere: 
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PB), Niels Peter Arskog (NPA), 
Charlotte Pardorff (CP), Ole Sønderby Petersen (OSP), Hannah Paludan 
Kristensen (HPK) og Maj Munk (MM) 

Afbud: Ronja Pilgaard (RP) og Deniz Serinci (DS) 

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

 

 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1 - Referat fra 24.05.19 

  Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 - Kredsens økonomi  
Kassereren orienterede om vores halvårsøkonomi, som ser ud som forventet. Vi har flere 
udgifter i første halvår end i andet halvår bl.a. generalforsamling og Kristian Dahls 
prisuddeling. På halvårsopgørelsen er der to honorar-typer listet til hhv. freelancere og 
oplægsholdere. Den ene konto er tiltænkt de udgifter vi har i forbindelse med 
planlægningsarbejde og den anden til de oplægsholdere, der modtager honorar, når vi 
afholder medlemsarrangementer. På oversigten er der kun konteret på den ene konto. ME 
beder om en kontospecifikation og sørger for omkontering. 

 

3. Sager i Kredsen 

3.1 – Mødeplan frem til GF 
Der er en enkelt ændring til møderækken og det er mødet i september, som rykkes frem 
fra den 24/9 til den 19/9. Det er fortsat i Store Strand.  

 

3.2 - Generalforsamling 2020 

- Hvad skal vi med underholdning og form. 

• Sted til GF 
• Hvordan engagerer vi generalforsamlingen, så vi kan bruge en faglig feedback til 

vores politiske arbejde for at bevare kredsene. 

FMJ indledte med at gøre opmærksom på, at vi fremover ikke har valgmøder til Fagligt 
Forum/Delegeretmøde som en del af dagsordenen. Fremover vil der kun være valg til 
kredsbestyrelsen. 
 



Der blev drøftet flere scenarier til en fornyelse i afholdelse af kredsgeneralforsamling.  
 
Kunne det fx være et ”Fagligt Forum” i miniudgave, hvor programindholdet blev delt op 
i mindre programmer og så med et fælles spor til den formelle del af GF, eller skal vi 
beholde GF i sin nuværende form? 
Der blev nævnt flere gode bud på en anderledes generalforsamling – bl.a. kunne et 
indlæg om fagforeninger overhovedet har en fremtid fra en fremtidsforsker være 
interessant eller vi kunne lave et programindhold der var mere temainddelt, og hvor vi 
kunne lægge op til en højere grad af deltagerinvolvering frem for envejs-struktur.  
 
Vi skal dog ikke slå større brød op end vi kan bage, og derfor blev der nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af FMJ, PJB, OSP og CP. Arbejdsgruppen skal drøfte de 
forslag der faldt på mødet og have noget konkret med tilbage til videre drøftelse i 
bestyrelsen. Dog skal vi gerne kunne sætte rammerne i forhold til krav til lokation, da 
dette gerne skal være på plads ved udgangen af september, da vi ellers kan få 
vanskeligt ved at finde et sted. 

 

3.3 - Kristian Dahl Udvalget 
Kristoffer Eriksen fra Radio24syv har takket ja til en plads i udvalget, som blev ledig efter, 
at Thomas Buch-Andersen trak sig efter mange års godt arbejde i komiteen.  

 

3.4 - Afholdte arrangementer 
6. juni, Fra Journalist til romanforfatter i Cinemateket fra kl. 17 – 19 med 74 tilmeldte. FMJ 
og CP var kontaktpersoner.  
 

3.5 - Kommende arrangementer 
Enighed om at forsøge at få det nye formandskab til en udvidet Drink & Debat i september. 
Mette kontakter dem begge for at høre om de kan. Tine Johansen og Jakob Ponsgård har 
begge efterfølgende takket ja.  
 
3. september, Scener fra et militærdiktatur, kl. 16.40-19 i Vester Vov vov. Kontaktpersoner: 
Marlene og NPA. 
 
10. september, Tæt på Amerikas skyggesider med journalist og forfatter Sara Maria 
Glanowski, kl. 17-18.45 i Cinemateket. Kontaktpersoner: RP + CP.  
 
Den 16. september 2019, kl. 17 – 19 i Grand Teatret "Forpremiere på Krigsfotografen".  
FMJ + RP + CP. 
 
Den 24. september 2019 hos Kosmopol, kl. 17.30-19.30 ”Skru op for gejsten med Mikael 
Kamber”. Kontaktpersoner: PJB og CP. 

 

3.6 - Pulje med 20.000 kr. 
FMJ & MM kommer med et oplæg til en tekst til næste bestyrelsesmøde som tager 
udgangspunkt i ordlyden ”bidrager til fællesskab”. 

 



3.7 – Webinar 
Vi har fået tilbud om afholdelse af webinarer med bistand fra DJ. DJ stiller det tekniske 
udstyr til rådighed i almindelig arbejdstid og arkiverer efterfølgende webinarerne på DJ’s 
hjemmeside. Vi betaler således kun evt. honorar til afvikleren. Vi vil forsøge os med to 
webinarer for at prøve det af. Det ene om forhandling og det andet om promovering af dig 
selv på Instagram.  

 

3.8 - Kredstræf 2020 

Som opfølgning på drøftelsen der foregik på sidste møde om kredstræf – var der en 
længere debat om kredstræf fremover kun skal afholdes hvert andet år og altså i det år 
hvor der er delegeretmødet. Spørgsmålet blev til sidst sat til afstemning af ordstyreren, og 
her var der 4 stemmer for at holde Kredstræf hvert andet år og 2 stemmer for at holde det 
hvert år og 1 stemme var blank. Kreds 1 indstiller derfor, at kredstræf fremover kun skal 
afholdes i det år, hvor der holdes delegeretmødet. 
 
Vi har fortsat den mulighed at aftale en-dags-arrangementer med de øvrige 
kredsbestyrelser uafhængigt af Kredstræf, hvis det skulle blive nødvendigt. 

 

3.9 – Sted til D&D 
Vi har modtaget et forslag til lokation for Drink & Debat, som bl.a. også anvendes af 
Publicistklubben. ME besøger stedet og hører om muligheder for brug af teknik samt 
priser. 

 

4. Sager i DJ 

4.1 - Orientering om kommende HB-møde 
Der er to mærkesager på det kommende HB-møde. For det første skal der vælges en ny 
næstformand og for det andet skal HB drøfte fagbladet Journalisten i fremtiden i 
forlængelse af den uro der opstod omkring afskedigelsen af Øjvind Hesselager. 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

5.1 – Tilskud 
Der er givet et enkelt tilskud til en praktikant på nyhedsmagasinet Danske Kommuner som 
i september skal til Grækenland/Athen. 
 
5.2 - Ansøgning om tilskud til Medielejren 
Bestyrelsen er som udgangspunkt positivt indstillet over for at give tilskud, men mangler at 
se et budget for dette års Medielejr. Dette er efterfølgende rekvireret og medsendes dette 
referat sammen med spørgsmålet om tilsagn fra bestyrelsen eller evt. indvendinger. 
Beløbsrammen er kr. 10.000 i tilskud. 

  



5.3 - Ansøgning fra FUJ om tilskud til Graverdagen 
Bestyrelsen var også som udgangspunkt positive over for at give tilskud til Graverdagen 
men manglede ligeledes budget for at kunne tage endelig stilling. Budgettet rekvireres og 
ansøgningen genbehandles på næste møde under forudsætning af, at der modtages et 
budget. 

 

6. Eventuelt 

Intet under punktet eventuelt. 

 

Kommende møder: 

Mødeplan – alle møder afholdes fra kl. 17 - 20: 

19/09, Mødelokale: Store Strand 

23/10, Mødelokale: Store Strand 

28/11, Mødelokale: Nr. 44, Kursuslokalet 

09/01, Mødelokale: Store Strand 

10/02, Mødelokale: Store Strand 

10/03 eller fredag d. 13/3 – Generalforsamling 2020 


