Referat af kredsbestyrelsesmødet den 10. marts 2020
Mødedeltagere:
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PJB), Ole Sønderby Petersen
(OSP), Maj Munk (MM), og Charlotte Pardorf (CP), Ronja Pilgaard (RP), Hannah
Paludan Kristensen (HPK)
Afbud: Deniz Serinci og Niels Peter Arskog
Mødeleder: Frederik Monrad Juel
Dirigent: Per Janus Böhme
Referent: Mette Eeg

1.

Godkendelse af referat

1.1 - Referat fra 17.02.2020.
Referat blev godkendt.
2.

Meddelelser

2.1 - Kredsens økonomi. OSP gennemgik årsregnskabet. Der har været en del
omposteringer. OSP vil fremover løbende have større fokus på korrekt kontering. Med det
i mente har samarbejdet med Hatice Aygar været en fornøjelse, som vi skal huske at
komplimentere. Der er dog stadig lidt udfordringer i forhold til betaling af fakturaer, hvor
ekspeditionstiden ønskeligt kunne være kortere.
Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet.
2.3 - Budget 2020
Budgettet blev gennemgået af OSP. Grundet ny kontoplan har det været lidt mere
kompliceret end tidligere, men det er lykkedes. OSP gør opmærksom på, at grundet det
faktum, at kontoplanen og årsregnskabet ikke er direkte sammenlignelige efter ny
kontoplan, kan vi ikke sammenholde med realiseret regnskab. Dette kan vi først fra næste
års budget. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.
3.

Sager i Kredsen

3.1 Generalforsamling
Bestyrelsen havde ekstraordinært valgt at udskyde generalforsamlingen på dagen grundet
situationen med Corona-virus. FMJ havde været i dialog med dirigenten som ligeledes
støttede beslutningen.
Herefter drøftedes en kommende ny dato for generalforsamling, som vil blive aftalt, når
situationen igen er normaliseret. Bestyrelsen diskuterede herefter om vi i forbindelse med
udskydelse af generalforsamlingen kunne foreslå at hæve beløbet på kredsens legat til
syge og værdigt trængende. Baggrunden for denne drøftelse er ønsket om at kunne

hjælpe flere af de medlemmer, der grundet ulykker eller sygdom pludselig havner i
ekstraordinære svære økonomiske situationer.
3.2 - Uddelingen af Kristian Dahls Mindelegat aflyses ligeledes på grund af Corona og
bestyrelsen foreslog, at dette års uddeling i stedet uddeles på den ekstraordinære
generalforsamling vi skal afholde, når situationen i Danmark igen normaliseres.
3.3 – Kredsen har modtaget to rejseafregninger fra et medlem. Den ene relaterer sig
tilbage til generalforsamling 2019. Enighed om, at vi ikke refunderer rejseafregninger på et
afsluttet regnskabsår. Den anden afregning omhandlede et medlemsmøde, hvor
medlemmet sendte afregning ind, men som vedkommende ikke var tilmeldt. Enighed om,
at dette er imod den praksis vi administrerer efter, og som der tydeligt står på
hjemmesiden.
Der gives afslag på begge anmodninger om refusion med ovennævnte begrundelser.
3.4 – ny leverandør af forplejning i Cinemateket. Vi har efter Cinematekets skift af
leverandør modtaget en stor prisstigning på vores arrangementer efter Meyers er ny
forpagter i Cinemateket. ME har været i forhandlinger med Meyers og ved Marie Claires
mellemkomst blev der lavet en aftale. De første to arrangementer med den nye leverandør
har dog vist, at størrelsen på sandwich er minimeret kraftigt og at medlemmerne ikke får
stillet deres sult. PJB følger op på sagen via kontakt til Marie Claire fra Cinemateket.
4.

Afholdte arrangementer

4.1 - Afholdte arrangementer:
•
•
•
•
•

18. februar, Fremtidens forlag – hvordan ser mulighederne ud? i Cinemateket med
84 tilmeldte. Kontaktpersoner: FMJ & ME.
20. februar, Forpremiere på 'Krudttønden' i Empire Bio, med 182 tilmeldte.
Kontaktpersoner: DS, RP og Marlene.
28. februar, Drink & Debat med Peter Ernstved Rasmussen
på Hotel Kong
Frederik med 46 deltagere. Kontaktperson: NPA.
3. marts, Africana – et alternativt portræt af et medie-misrøgtet kontinent i
Cinemateket med 63 deltagere. Kontaktperson: RP + FMJ.
4. marts, Angrebet – Omars vej til Krudttønden i Gloria Biograf med 61 deltagere.
Kontaktperson: NPA.

AFLYSNINGER pga. Corona-virus:
•
•
•
•

10. marts, Generalforsamling i Arbejdermuseet.
16. marts, Filmen: Collective i Dagmar Teatret.
18. marts, Man hjælper da ikke politiet! på Hotel Scandic.
19. marts, Prisoverrækkelse Kristian Dahl
28. marts, D&D: Ven eller fjende? Bliver mit job overtaget af en robot? på Hotel
Kong Frederik

4.2 - Kommende arrangementer:
Vi afventer situationen omkring Corona-virussen.
Hannahs mail fra 10. januar omkring webinarer med mere – skal med i planlægningen af
kommende arrangementer.
5. Sager i DJ
5.1 HB-møde
Intet nyt at berette.
6. Ansøgninger / bevillinger
Kravling
Bestyrelsen drøftede ansøgning fra arrangørerne bag Kravling. Nye tal fra
medlemsundersøgelsen viser, at flere unge falder fra inden de bliver ’voksen-medlemmer’.
Bl.a. med det sigte at være mere synlig for netop denne målgruppe besluttede kredsen, at
bevillige 25.000 kr. i tilskud og blive hovedsponsor.
Mediecup
Bestyrelsen drøftede denne ansøgning og ønsker at støtte arrangementet i lighed med
sidste år med 3.000 kr. Dog udtrykte flere af bestyrelsens medlemmer betænkeligheder
ved, at kredsen ansøges om tilskud af ansatte i DJ. FMJ vil på førstkommende
formandsmøde tage forholdet op til en principiel drøftelse med, at DJ-ansatte søger tilskud
i kredsene.
7. Eventuelt
Næste KB-møde:
Torsdag den 26. marts 2020 med efterfølgende goddag- og farvel middag på Restaurant
Maven kl. 19:30. Mødet kan ikke holdes i DJ, som aflyser alle møder grundet Coronasituationen. Vi afventer og ser om mødet skal udsættes yderligere eller evt. holdes på en
ekstern lokation.

