
Referat af kredsbestyrelsesmøde den 13. januar 2021 

Online 

 
Mødedeltagere: 
Frederik Monrad Juel, Maj Munk, Ole Sønderby Petersen, Niels Peter Arskog, 
Ronja Pilgaard, Charlotte Pardorf, Karin Bech og Mette Eeg. 

Fraværende: 
Hannah Paludan Kristensen og Deniz Serinci. 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel 
Dirigent: Maj Munk 
Referent: Mette Eeg 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 

1.1 - Referat fra mødet den 3. december blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi ved kasserer Ole S. Petersen. 
Vi har modtaget et foreløbigt regnskab. Der mangler de sidste posteringer og vi modtager 
det endelige regnskab i slutningen af januar. Ud fra det foreløbige regnskab er vi kommet 
ud af året med en pænt overskud på kr. 627.000. Dog mangler Safety-bidraget at blive 
regnet ind på ca. 200.000. Der er stadig et pænt overskud og det skal vi have i 
baghovedet, når vi skal beslutte om vi skal overføre midler til Fonden til fordel for syge og 
værdigt trængende. Der aftales møde med DJ's økonomiafdeling hvor der omposteres og 
gennemgås nogle bilag. Dette møde tager kassereren og formanden, så vi kan få 
regnskabet klar til GF. 
Ellers ikke de store kommentarer til regnskabet i forhold til sidst.  
Mette Eeg beder medlemsafdelingen om antallet af medlemmer for 2020 pr. 1. marts 
2020. Tallet er efterfølgende indhentet og antal medlemmer pr. 1. marts 2020 var 9.956. 
 
OSP skal lave et budget for 2021. Vi kan overveje fremadrettet at opdele 
medlemsaktiviteter i fysiske og i webinarer. OSP kontakter vores kritiske revisor Elon 
Cohn. 
 
 
3. Sager i Kredsen 
3.1 - Generalforsamling 2021 - FMJ - Til Orientering 

 Sted: Digitalt, men bestyrelsen vil være på Kosmopol 
 Streaming: Webstream via et Zoom-link fra DJ. 
 Afstemning: Enalyzer, der er indgået aftale med Daniel Vago om at forestå valgene. 
 Dirigent: Linda Garlov 
 Referent Charlotte Geckler 
 Kritisk revisor: Elon Cohn 
 Hvem genopstiller til bestyrelsen:  

FMJ valgt i 2018 for 2 år. FMJ genopstiller 
MM valgt i 2018 for 2 år. MM genopstiller. 
NPA valgt i 2018 for 2 år. NPA genopstiller. 
RP trådt ind fra suppleantpost i 2019 for 1 år. RP genopstiller. 
CP valgt i 2019 for 2 år. Ikke afklaret. 
DS valgt i 2019 for 2 år. Afventer. 



OSP valgt i 2019 for 2 år. OSP genopstiller. 
HPK valgt i 2019 for 2 år. Afventer. 
KB trådt ind fra suppleantpost i 2020 for 1 år. Ikke afklaret. 

 
Der var efterfølgende en debat om hvordan valgene til bestyrelsen skal foregå, da vi ikke 
fik afholdt en generalforsamling i 2020 pga. Covid19-situationen. Bestyrelsen ønsker, at 
valgene skal gennemføres ud fra et ønske om bredest mulige medlemsdemokrati, og der 
arbejdes videre med de to modeller som blev ridset op på mødet. Beslutning tages på 
næste KB-møde. FMJ og MM beskriver de to modeller til næste møde.  

 
 
3.2. - Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om uændret kontingent. 
 
3.3 – Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om, at vi bevilger 20 kr. pr. medlem 
til Safetyfonden. ME laver forslag til GF om beslutningen. 
 
3.4. - Kan vi finde på en overraskelse til GF/forplejning eller lignende? Flere forslag blev 
vendt på mødet og KB arbejder videre med forslagene og præsenterer et oplæg på næste 
møde. 
 
 
3.5. – Skal vi stille forslag om at overføre til midler til Fonden for syge og værdigt 
trængende. Bestyrelsen drøftede forslaget og enighed om, at det er en god idé ikke mindst 
i lyset af Corona, hvor flere desværre bliver ramt hårdt. Bestyrelsen afventer det endelige 
regnskab for fastsættelse af beløbets størrelse. 
 
 
3.6. – Vi skal bruge to nye medlemmer til Kristian Dahl i stedet for Kristoffer Eriksen og 
Hans Mortensen som går ud af juryen. 
 
3.7. – Simmel-pris. 
MM har lavet annonce færdig og den sendes til Journalisten og til ME som sørger for, at 
den kommer på hjemmesiden og FB og i nyhedsbrev. 
 
3.8. – Skal vi afsætte midler til en socialpulje, som medlemmerne kan søge penge fra i stil 
med 2019? 
Enighed om, at sidste års pulje var en succes. Vi afsætter kr. 20.000 i budgettet til puljen. 
Puljen åbnes, når vi igen kan mødes fysisk om aktiviteter. 
 
3.9. – Afholdte webinarer – FMJ – Til orientering 

 14. december, webinar: Webdok og multimediel fortælling med 116 tilmeldte. 
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at se, hvor mange ud af de tilmeldte der deltager i 
selve webinarene og hvor mange, der logger ind efterfølgende for at se et optaget 
webinar. ME hører webstream om de kan generere tal på dette. 
 
 
3.10. – Forslag til kommende arrangementer 

 19. januar - Charlotte - Webinar: Sæt skub i fantasien 
 27. januar - Charlotte - Webinar: Hvordan får jeg rettet det dårlige foto op? 
 4. februar - Marlene - Det er ikke så svært, når man først får moderationen lært - de 

bedste metoder og værktøjer 
 9. februar - Charlotte - evt. Del 1+2 med instagram 
 15. - 19. februar vinterferien 



 23. februar - Marlene - 23. februar - Marlene - Gert K Nielsen følger op på hans 
tidligere webinar om infografik med et webinar om animering af billeder 

 25. februar – Charlotte 
 4. marts – GF 
 10. marts - Marlene - Hvad skal i videojournalistens taske når de skal producere 

video til Instagram og Facebook? 
 18. marts - Marlene - Skræl nettet for data". Webinar 60 min. med Nils Mulvad 
 18. marts - Uddeling af Kristian Dahls Mindelegat 
 23. marts - Charlotte - Gennemgang af Canva 

 
Udover ovenstående aftalte webinarer har Charlotte Geckler forslag om yderligere 
webinarer primært rettet mod værktøjswebinarer. Vi siger ja til at arbejde videre med 
forslagene men først til gennemførelse fra april, da vi har rigeligt i de næste par måneder. 
Bestyrelsen drøftede også et interview-webinar med Cavlingprisvinderen. Ansvarlig for 
opfølning på dette er FMJ. 
 
3.11 – Forslag til kredskino online. Marlene Rasmussen deltog i dette punkt og 
præsenterede ideen. CPH:Dox havde god succes med deres onlinevisning. Konkret har 
Marlene to film hun gerne vil arbejde videre med. Bestyrelsen sagde ok til begge film. FMJ 
orienterer Marlene om bestyrelsens stillingtagen. 
 
 
4. Sager i DJ 
4.1 - Orientering om HB-møde.  
Kredstræf den 10. april 2021. Vi sætter et kredstræf op, såfremt det bliver nødvendigt i 
forhold til afviklingen af delegeretmødet. 
 
 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
5.1 – Tilskud. FMJ præsenterede ansøgningen fra Veteranklubben og bestyrelsen 
bevilligede det ansøgte beløb på kr. 30.000. Bestyrelsen ønsker at modtage en oversigt 
ved årets udgang over afholdte aktiviteter. Ansvarlig for opfølgning: FMJ/ME. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Næste møde blev aftalt til den 16. februar 2021, kl. 17.00. 
 
CP bragte op på mødet, at hun syntes vi manglede FB-grupper i regi af kredsen. CP 
udarbejder et oplæg om dette til næste møde, som sendes ud sammen med dagsordenen. 
 
 
 
 
   
  Referent Mette Eeg 


