
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 9. januar 2020 

 

Mødedeltagere: 
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PJB), Ole Sønderby Petersen 
(OSP), Niels Peter Arskog (NPA), Ronja Pilgaard (RP), Hannah Paludan 
Kristensen (HPK) 
 
Afbud: Maj Munk, Deniz Serinci og Charlotte Pardorf 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel 
Dirigent: Per Janus Böhme 
Referent: Mette Eeg 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 

1.1 - Referat fra mødet den 28. november 2019 
Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 - Kredsens økonomi  
Vi har ikke fået 4. kvartal 2019, så derfor intet at gennemse. Vi forventer at få 
årsregnskabet til næste møde den 10. februar, da det er inden for ”40-dages-reglen”. 

OSP sørger for at få udarbejdet budget til næste møde. 
 

Efterfølgende har kassereren fået oplyst fra DJ, at vi først kan forvente at få årsregnskabet 
en uge før generalforsamlingen. Kassereren kontakter DJ’s økonomiafdeling ved Peter 
Reich. Det går ikke med så tæt en deadline. Vi laver regnskaberne af hensyn til 
medlemmerne, og de kan ikke være tjent med, at vi som bestyrelse nærmest ikke når at 
se det inden GF. Eller endnu værre, at det ikke kan nå at blive revideret. 

Generelt af bemærkninger til regnskabet så håber vi på, at Londonlejligheden kunne 
overgå til Feriefonden pr. 1. februar 2020. Rent teknisk vil vi derfor få et tab på 685.000 kr. 
i regnskabet.  

Vi oplever lidt udfordringer med at få regnskabet fra DJ’s økonomiafdeling grundet lange 
svartider. Tidligere havde vi revisionspåtegnet regnskab færdigt i slutningen af januar og 
kredsens kasserer kunne altid få adgang til bilagene. Det er blevet meget besværligt. Vi 
kontakter DJ endnu en gang om problematikken. 

 

3. Sager i kredsen 

3.1 - Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020  

• Sted: Arbejdermuseet. 

• Dirigent: Linda Garlov 

  



 
 

• Følgende er på valg: 
Formand Frederik M. Juel, modtager genvalg. 
Ordinære bestyrelsesposter der vælges for 2 år: 
Maj Munk, modtager genvalg 
Niels Peter Arskog, modtager genvalg for sidste gang 
Ronja Pilgaard, modtager genvalg. 
PBJ foreslog, at vi sender en særlig information til kredsens tillidsvalgte om 
arbejdet i bestyrelsen. Ansvarlig: PBJ. 

• Kredsbestyrelsen fremsætter forslag om uændret kredskontingent. 

• Safety Fonden. Kredsen fremsætter forslag om at give 20 kr. pr. medlem til 
Safety Fonden. 

• Ændring af valg af delegerede.  
FMJ orienterede om ændringen i valgprocesserne. Ændringerne indebærer, at 
der ikke længere skal vælges delegerede i de geografiske kredse. Det er dog 
ikke helt problemfrit i forhold til medlemmerne i Kredsgruppen, som for vores 
vedkommende pt. er ca. 2300 medlemmer. 

• PBJ orienterede om, at vi havde inviteret Mads Løkke Rasmussen fra DJ til 
kredsens møde, men at han desværre ikke havde mulighed for at deltage. 
OSP indskød på den baggrund, at vi må lægge os endnu mere i selen i 
forhold til GF i 2021 og være endnu tidligere ude med forberedelserne. 
Ansvarlige for disse forberedelser er: FMJ, PJB og OSP. 

 

3.2 - Evaluering af afholdte arrangementer  

• 28. november, Webinar om personlig branding via sociale medier. 61 tilmeldte. 
• 29. november, D&D med Mads Brügger i Cinemateket. 121 tilmeldte. 

Kontaktpersoner: FMJ, MM og CP. 

• 2. januar, Mød Cavlingkandidaterne. Arrangement i regi af FUJ i Pressen. Ca. 100-
150 deltagere. 

 

3.3 - Kommende arrangementer  

• 22. januar, At tackle Bendtner med journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen hos 
Kosmopol fra 17 - 19.  
Kontaktpersoner: OSP + HPK. 
 

• 31. januar, D&D med Cavlingvinderne hos Hotel Kong Frederik, kl. 17 - 18. 
Kontaktpersoner: FMJ + PJB. 
 

• 4. februar, Videre med video på mobilen i Cinemateket, kl. 17 - 19.  
Kontaktpersoner: RP + NPA. 
 

• 18. februar, Fremtidens forlag - hvordan ser mulighederne ud? i Cinemateket, kl. 
8:30 - 9:30.  
Kontaktpersoner: Hvem kan ?  

 

  



Vi talte generelt lidt om steder til kredsens arrangementer og NPA orienterede om KLUB, 
som bl.a. benyttes af Publicistklubben. NPA vil indhente priser for afholdelse af 
arrangementer til vores næste møde. Vi talte også om Pressen som mulighed og HPK vil 
tage kontakt til dem angående muligheder. HPK har efterfølgende orienteret på mail 
herom. 

Til D&D i januar skal vi for første gang være gæster på Hotel Kong Frederik i 
Atriumgården. Vi evaluerer rammerne på næste møde. 

 

3.4 - Den sociale pulje 2020 
Enighed om også at budgettere med dette i 2020. Dog hæver vi beløbet fra 20.000 til 
30.000 kr. og så skal det skærpes i teksten, at puljen ikke kan søges til honorarer. 
Ansvarlig: HPK. 

 

3.5 – Simmel-Prisen 

Enighed om, at vi også her skal kigge teksten igennem og have rettet til. Ansvarlig: MM. 
ME bestiller annonceplads i Journalistens første nummer. Annoncen skal også publiceres 
på vores FB, hjemmeside og i nyhedsbrev. OSP laver forslag til revideret annoncetekst og 
sender til MM. 

 

3.6 – Stutgården 
Vi prøver om det er muligt at finde en dato for et besøg på Stutgården for dem der er 
interesserede. NPA og ME vil gerne se stedet og MM, CP og DS kontaktes for at høre, om 
de vil med på en rundvisning. 

 

4. Sager i DJ 

4.1 - Orientering om HB-møde og Formandsmøde 
FMJ orienterede fra seneste HB-møde. 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

• 5.1 - Tilskud 
4 praktikanter fra DR til Japan / Tokyo den 4. - 11. november 2019. Kr. 6.000. 

• 13 praktikanter fra Berlingske til Ukraine/Kiev den 12. - 17. november 2019. Kr. 
19.500. 

 

6. Eventuelt 

OSP anbefaler, at vi får ensrettet bestyrelsesoversigten i forbindelse med eventuelt nye 
medlemmer i bestyrelsen til GF20. Ansvarlig: ME. 

Næste møde er mandag den 17. februar 2020 i mødelokalet Store Strand 
 
FU kigger på mødedatoer for 2020/2021 så vi kan få booket møderne. Der er run på 
lokalerne i DJ og jo tidligere vi kan booke, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få 
lokaler. 

Kommende møder: 10/03 – Generalforsamling 2020 

 


