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1. Godkendelse af referat 

1.1 - Referat fra mødet den 10. marts blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 - Kredsens økonomi ved OSP 
Som aftalt på sidste møde har OSP skrevet til controller i DJ, Hatice Gøbel Aygar og 
takket for input og hendes gennemgang af regnskabet. Hatice takkede for rosen og 
oplyste, at hun gerne stiller op igen til inputs/sparring med mere i forbindelse med 
kredsens regnskab. 
Bestyrelsen vedtog, at regnskabet sendes ud til medlemmerne og vi informerer ved 
samme lejlighed om, at kredsen kommer med en udmelding på hvordan vi håndterer den 
manglende afvikling af generalforsamlingen, som blev aflyst på grund af Corona-
situationen den 10. marts. Denne udmelding afventer DJ’s behandling af problematikken. 
Ansvarlig: OSP + ME. 

 

3. Sager i Kredsen 

3.1 - Generalforsamling 2020 

Kan vi tænke generalforsamling på en anden måde evt. digital form? 

- Sted: 
- Form: 
- Dirigent: 
- Hvem er på valg? 
 
Ordinære bestyrelsesposter der vælges for 2 år: 
Frederik M. Juel 
Maj Munk 
Niels Peter Arskog 
Ronja Pilgaard (Ronja trådte ind i 2019 men overtog efter Kristina Herlev Wulff) 
- revideret udkast til formandsberetning - input er velkomne. 

Som nævnt under behandling af regnskabet, så afventer vi udmeldingen fra DJ på 
behandlingen af problematikken, for de kredse og grupper som ikke fik afholdt 
generalforsamling inden Danmark blev lukket ned. Bestyrelsen drøftede muligheden for, at 
forsamlingsforbuddet eventuelt trækker ud og muligvis kan vare året ud. Det drøftedes 
også, at det har en værdi, at vi mødes fysisk frem for en online-udgave af 
generalforsamling og at vi derfor afventer DJ’s udmelding. 



3.2 - Arrangementer 

Kan vi tænke arrangementer på en måde? 
RP indledte med, at det er vigtigt at vi nu tænker webinarer ind i den kommende 
planlægning. Fuld opbakning til dette.  

MM foreslog, at vi benyttede lejligheden til at afprøve nogle hot-shots-oplægsholdere, som 
vi normalt ville fravælge grundet for store honorar-udgifter, men at vi nu hvor vi ikke har 
udgifter til hverken lokationer eller forplejning, har muligheden for at prøve at tilbyde noget 
andet/nyt.  
 

Bestyrelsen drøftede herefter tekniske muligheder og enighed om, at vi skal kunne afvikle 
webinarer fra vores egen løsning, så vi har den største mulige fleksibilitet og at det 
eventuelt kan give god mening, at vælge en ekstern leverandør til at hjælpe os i gang. 
Frem til næste møde, skal der indhentes et par forskellige muligheder (de mest gængse) 
og så sammenholdes med fordele/ulemper på benyttelse af professionel hjælp. 
 
PJB har fået et oplæg fra Johnny Frederiksen som bruger et program der hedder ”Slido”. 

Kort fortalt så er tanken ved at anvende Slido, at foredragsholderen møder op rent fysisk, 
og så vil der være to kameraer, som giver mulighed for at der kan klippes imellem vinkler 
og der vil være en bagskærm. En fra bestyrelsen kan også være til stede. 

Slido giver mulighed for at holde styr på chatfunktionen. I vidoefeedet er der også et 
debatspor, hvor man kan stille spørgsmål. Det er så kontaktpersonen der styrer, hvilke 
spørgsmål, der skal besvares. 

Virker til at være ret professionelt. Se detaljer i tilbuddet, som er vedhæftet sammen med 
referatet. 

 
CP udtrykte sine forbehold for netop denne løsning. 
 

Ansvarlig for at komme videre med afklaring af valg af løsning: FMJ + PJB 
 

3.3 - Kommende arrangementer 
Forslag til arrangement fra Sarah Arnd Linder. Behandles på førstkommende møde. 

 
 
4. Sager i DJ 

4.1 - Orientering om HB-møde. Der har været afholdt rigtig mange HB-online-møder, da 
der er indgået rigtig mange lokal-aftaler på baggrund af Corona-situationen. På dagen for 
dette møde er der indkaldt til et ekstraordinært møde i HB, som FMJ og MM deltager i. 

 
 
5. Ansøgninger / Bevillinger 

5.1 – Tilskud. Et par bevillinger er annulleret pga. aflysninger af studierejser. 

 
 
6. Eventuelt 

Næste møde. Der indkaldes til næste møde, når vi har udmeldingen fra DJ om 
generalforsamlingsafholdelse. Ansvarlig: FU.  

     Referent Mette Eeg 


