
Referat af kredsbestyrelsesmøde den 18. august 2021 

 
Mødedeltagere: 

Maj Munk (MM), Ronja Pilgaard (RP), Niels Peter Arskog (NPA), Lene Ambro 
Kragh (LAK) og Kristian Westfall (KW) 

Afbud: 
Frederik M. Juel, Ole S. Petersen, Deniz Serinci og Martin Hjort 

Mødeleder: Maj Munk 

Dirigent: Maj Munk 

Referent: Mette Eeg 

 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1 – Referat fra 16. juni 2021 til godkendelse. Referatet blev godkendt. 
 
2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi. Vi har fået 2019 med på kvartalsoversigten, så vi har et fornuftigt 
sammenligningsbillede. På mødet blev der stillet spørgsmål til posteringen på Safety-
fonden på et par tusinde kroner. ME undersøger beløbets størrelse.  
Update: Beløbet er nu rettet til med kredsens tilskud til Safety-Fonden for 2021 på kr. 
202.440 som er det beløb, som kredsen med Generalforsamlingens godkendelse har valgt 
at give i tilskud. 
 
3. Sager i Kredsen 
3.1 - Evaluering af afholdte arrangementer. Ingen afholdte arrangementer siden sidste 
møde. 
3.2 - Kommende arrangementer – LAK har mailet med Charlotte og Marlene om de 
kommende arrangementer og givet sit bud på gode og relevante arrangementer, som der 
er arbejdet videre med.  
 
Kontaktpersoner på kommende arrangementer: 
D&D Journalistik i overhalingsbanen den 27. august, MM og RP 
Bliv glad med vilje den 2. september, FMJ og LAK 
Jesper Steinmetz live den 16. september, MM, RP og KW 
 
3.3 - Restriktionerne er stort set væk. Vi genoptager vores fysiske arrangementer inklusive 
forplejning. Sideløbende vil vi dog også fortsætte med webinarer, dog i et mindre omfang. 
3.4 - Lokation og dato for GF 2022. Vi afvikler GF 2022 onsdag den 9. marts. ME 
kontakter arbejdermuseet og hører om de har plads til os. Andre bud på mødet var 
Absalon medborgerhus eller et af Byens Kulturhuse i fald Arbejdermuseet ikke kan huse 
os. 
 
4. Sager i DJ 
4.1 - Orientering om HB-møde. Første HB-møde er i næste uge. MM deltager som 
observatør. 
 
5. Ansøgninger / bevillinger 
a) Medlemsarrangement Bornholm 
Bestyrelsen har bevilliget det fulde beløb. Dog med den forudsætning, at alle kreds 1-
medlemmer skal kunne deltage efter først-til-mølle-princippet og selvfølgelig med de 
fysiske rammer på lokationen som bagstopper. 
 



 

 

 
6. Eventuelt 
 
Næste møde: 
Onsdag den 22. september, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand. 
 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 20. oktober kl. 17-20 
Onsdag den 17. november kl.17-20 
Torsdag den 2. december, kl. 16 – 18 med efterfølgende julefrokost. 
 
 
 


