Referat fra kredsbestyrelsesmødet den 28. november 2019
Mødedeltagere:
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PB), Niels Peter Arskog (NPA),
Charlotte Pardorff (CP), Ronja Pilgaard (RP), Ole Sønderby Petersen (OSP),
Hannah Paludan Kristensen (HPK) Maj Munk (MM)
Afbud:
Deniz Serinci (DS)
Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ)
Dirigent: Per Janus Böhme (PB)
Referent: Mette Eeg (ME)
1. Godkendelse af referat
1.1 – Referatet fra den 22. oktober er godkendt.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens Økonomi – Intet særligt at bemærke fra kredsens kasserer til regnskabet.
Kredsformanden oplyste, at han havde modtaget en henvendelse om ferieboligen i
London som på papiret er registreret hos Kreds 1 selvom den er overgivet til Feriefonden
for mange år siden. Mie Sparre fra Feriefonden har arbejdet med at få kredsen ud af
brugsretten og hermed også ud regnskabet. Bliver dette en realitet, kommer vi til at få et
tab på driften på ca. 675.000 i 2020.
3. Sager i Kredsen
3.1 - Generalforsamling 2020
Intet nyt at bemærke. Linda Garlov har accepteret at være dirigent. Udvalget som har
arbejdet med GF har på baggrund af arbejdet i udvalget et forslag til et seminar med de
andre kredse om hvordan, vi sikrer øget tilslutning til generalforsamlingerne i fremtiden.
3.2 - Evaluering af afholdte arrangementer
25. oktober, Drink & Debat: Podimo – hvordan skal det gå? I Cinemateket, kl. 17 – 18.
Antal deltagere: 56. Kontaktperson: FMJ.
30. oktober, Dokumentationens kunst, morgenmøde i Cinemateket, kl. 8.30-9.30. Antal
deltagere 34. Kontaktperson: DS.
5. november, Lydpoesiens mesterinde i Cinemateket kl. 17 - 19. Antal deltagere: 70.
Kontaktpersoner: CP. + ME.
20. november, Sådan bliver du professionel influencer hos Kosmopol, kl. 17 - 19 med 65
deltagere. Kontaktpersoner: FMJ + CP.
28. november, Webinar om Personlig branding via sociale medier, kl. 9 - 10.
29. november, Drink & Debat med Mads Brügger. Kontaktpersoner: MM, FMJ + CP +
NPA.

3.4 - Den sociale pulje med 20.000 kr.
Kredsbestyrelsen har behandlet ansøgningerne og enighed om, at puljen ikke skal
anvende midlerne til honorarer til medlemmerne. Dette skal vi formulere tydeligere i
annonceringen af næste års pulje. Der er tilsagn til ansøgningerne 1, 3, 5 og 6. ME
kontakter alle ansøgere og giver besked om tilsagn eller afslag.
3.5 - Gaveregulativ/Julegaver og runde fødselsdage
Enighed om at overholde gaveregulativet. ME er ansvarlig.
3.6 – Kristian Dahls Mindelegat.
Legatudvalget er nu fuldtalligt med Pernille Aisinger som formand og Abdel Aziz
Mahmoud, freelance og Miriam Dalsgaard, Politiken som nye medlemmer. Der laves en
omtale til kredsens hjemmeside og informeres i det førstkommende nyhedsbrev.
Ansvarlig: FMJ/ME.
3.7 – Simmel-Prisen
Vi skal have et nyt medlem i komiteen efter Jens Berg Thomsen fra kredsbestyrelsen.
Ronja tager initiativ til en mail til alle om at tilkendegive evt. kandidatur senest den 6.
december.
4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde og ekstraordinært delegeretmøde.
Orientering fra FMJ.
5. Ansøgninger / bevillinger
5.1 - Tilskud - FMJ - til orientering
DR’s praktikanter har modtaget kr. 6.000 til en studietur til Japan/Tokyo den 4.-11.
november 2019.
Berlingskes praktikanter har modtaget kr. 19.500 til en studietur til Ukraine/Kiev den 12. –
17. november 2019.
5.2 – Ansøgning fra Stutgården om julegaver til børnene. Ansøgning imødekommet.
Beløbet er dog ikke reguleret i en årrække, så Stutgården orienteres om, at
kredsbestyrelsen vil se positivt på en ansøgning på kr. 10.000 til næste år.
5.3 – Ansøgning fra Veteranklubben
Ansøgning blev ikke behandlet på mødet men efterfølgende på mail. Veteranklubben
modtager kr. 30.000 i tilskud til 2020.
6. Eventuelt
Torsdag den 9. januar, Mødelokale: Store Strand
10/02, Mødelokale: Store Strand
10/03 – Generalforsamling 2020

