
Beretning for kreds 1 for 2021 
 
Aflagt på generalforsamlingen den 9. marts 2022 på Arbejdermuseet. 
 
Kære generalforsamling 
 
Jeg må sige, at jeg denne gang er ekstra glad for at kunne sige velkommen til generalforsamlingen. 
 
I 2021 afholdt vi generalforsamlingen digitalt. Der var mange deltagere, og det gik rigtig godt. 
 
Men det er nu dejligt, at være tilbage og kunne holde generalforsamlingen fysisk her på 
Arbejdermuseet. 
 
Jeg kan sige, at vi i Kreds 1 er vendt tilbage til normalen nu, men 2021 var naturligvis præget af 
corona og nedlukning også for os. 
 
Det vil jeg vende tilbage til. 
 
Først vil jeg konstatere, at vi er på nuværende tidspunkt er 10.180 medlemmer af Kreds 1, og vi er 
den suverænt største kreds i Dansk Journalistforbund. 
 
Vores vigtigste opgave er jo at lave en masse gode arrangementer til vores medlemmer. I 2021 
lavede vi 43 arrangementer og havde i alt 3.437 deltagere. 
 
Det er det højeste antal arrangementer og antal deltagere, vi nogen sinde har haft. 
 
Det er vi rigtig glade for, selv om fordelingen af arrangementerne var noget anderledes end de 
foregående år. 
 
Arrangementer 
 
Nu vil jeg så starte med at fortælle om, hvilke arrangementer vi har haft. 
  
På grund af nedlukningen i dele af 2021 er fordelingen meget anderledes end de foregående. 
 
Vi har lavet en del webinarer, og de har været meget populære. 
 
Vi har haft 80 deltagere i gennemsnit til vores arrangementer i 2021, og det er også det hidtil 
højeste antal. 
 
Fyraftensmøder 
 
Det er normalt dem, som vi har flest af og satser mest på. 
 
De ligger normalt fra kl.17 til kl. 19 på hverdage. 
 
Men grundet corona har vi i 2021 kun haft ni fyraftens møder. 
 



Det mest populære var ”Mesterportrætør taler ud”, hvor der var 86 tilmeldte. 
 
Et andet populært arrangement var ”Jesper Steinmetz” live. 
 
I 2022 skulle vi gerne komme tilbage og lave mange flere fyraftensmøder med en bred vifte af 
emner. 
 
Vi er allerede godt i gang kan jeg sige. 
 
Fyraftensmøderne foregår normalt i Cinemateket eller på Kosmopol. Og kredsen er altid vært ved 
en enkelt sandwich og drikkevarer efter arrangementet. 
 
Morgenmøder 
 
Dem startede vi med for nogle år siden, og flere af dem har vist sig at være ret populære. 
 
De ligger fra kl.8 til kl.9, og vi ser ofte, at det er nogle andre af kredsen medlemmer, som deltager i 
morgenmøderne. 
 
For nogle af vores medlemmer kan det af praktiske årsager være svært at komme til vores 
fyraftensmøder. 
 
Vi har i 2021 nået at holde to morgenmøder, der begge havde et ganske pænt antal deltagere. 
 
På et mere normalt år vil vi normalt afholde lidt flere morgenmøder, så vi på den måde når ud til så 
mange af kredsens medlemmer som muligt. 
 
Drink & Debat 
 
D&D forsøger vi at lave den sidste fredag i hver måned i lidt hyggeligere rammer og med en drink 
som navnet siger. 
 
Vi nåede kun to D&D i 2021, og de blev afholdt i Kunstforeningen lige ved siden af DJs lokaler på 
Gl. Strand. 
 
Da landet lukkede op igen i 2021 var vores først fysiske arrangement D&D debat den sidste fredag i 
august. 
 
Det var med tidligere politisk redaktør på TV2 Anders Langballe og Martin Flink. 
 
Det var ganske pænt besøgt, og vi var meget glade for igen at kunne lave fysiske arrangementer. 
 
Webinarer 
 
Hvis jeg skal sige en god ting, der er kommet ud af corona, så er det, at vi for alvor har fået gang i 
vores webinarer, og de er meget populære. 
 



Vi lavede i 2021 26 webinarer, og der var over 100 deltagere til flere af dem. 
 
”Video med mobilen” med Silas Bang var det mest populære med 223 tilmeldte. 
 
Det er et tydeligt eksempel på, at noget af det, som for alvor er populært som webinar, er det, som 
vi kalder ”værktøjs-arrangementer”. 
 
Selv om vi nu også kan lave fysiske arrangementer, vil vi fortsat køre videre med webinarer, som en 
væsentlig del af vores arrangementer. 
 
Vi mener, at det er en god måde at nå ud til mange af vores medlemmer på. 
 
Vi vil dog ikke køre helt så mange som i 2021. 
 
Kredskino 
 
De er normalt meget populære, men på det område nåede vi i 2021 naturligt nok også færre end 
normalt. 
 
Med kredskino satser vi på enten dokumentarfilm eller fiktion med en faglig relevans for vores 
medlemmer. 
 
I de fleste tilfælde har vi også en paneldebat efter filmen. 
 
Vi lavede i alt tre kredskino i 2021, hvor Wes Andersons ”The French Dispatch” havde 287 
deltagere. 
 
Men lysten til at komme i biografen er tydeligvis stadig til stede, og vi håber i år at kunne komme 
tilbage og lave seks til otte kredskino. 
 
Det er det antal, vi plejer at lave i det, som må kaldes et normalt år. 
 
Bornholm 
 
Vi kan med glæde sige, at et af vores arrangementer i år var på Bornholm. Det kom i stand efter en 
ihærdig indsats fra Esben Ørberg. 
 
Det var et middagsmøde, der handlede om borgmesteren og journalisterne. Der var i alt 25 
deltagere, hvilket må siges at være meget flot. 
 
Vi har et godt samarbejde med medlemmerne på Bornholm, og vi vil også her i det nye år hjælpe og 
støtte dem i at få lavet nogle arrangementer. 
 
Til sidst vil jeg lige runde afsnittet om arrangementer af ved at sige, at vi kan se her i starten af i år, 
at lysten til at komme til og deltage i arrangementer er meget stor. 
 
Både fysiske arrangementer og webinarer. Det er vi meget glade for. 
 



Jeg vil dog gerne sige, at vi her i 2022 ikke kommer til at lave helt så mange arrangementer som i 
2021. 
 
Selv om vi er utroligt glade for at lave de mange arrangementer, har vi af praktiske grunde ikke 
mulighed for at lave lige så mange arrangementer i år. 
 
Økonomi 
 
Ved et af de næste punkter her på generalforsamlingen vil vores kasserer Ole Sønderby Petersen 
præsentere vores regnskab for 2021. Vi er jo i den situation, at vi helst skal have et underskud, så vi 
kan få bragt kredsens formue yderligere ned. 
 
Vi har jo en målsætning om at bruge penge for at få vores formue bragt ned, og det har vi gjort. 
 
Vi fik i 2021 et underskud på 465.944 kroner. Det skyldes først og fremmest, at vi på 
generalforsamlingen sidste år vedtog at overføre 300.000 kroner af kredsens overskud til Fonden for 
Værdigt Trængende. 
 
Men selv uden den overførsel har vi kørt med underskud, og vi har ikke sparet på pengene. Vi har 
brugt 634.475 kroner på medlemsmøder og aktiviteter. 
 
Det er lidt mere end vi bruge i 2019, der må siges, at være det sidste normale år for Kreds 1 inden 
corona. 
 
Som sagt vil kredsens udmærkede kasserer om lidt gennemgå regnskabet, men på bundlinje står, at 
vi er kommet videre med at få bragt kredsens formue ned. 
 
Og det er sket ved at bruge pengene på vores udmærkede medlemmer. 
 
Fonden til Værdigt trængende 
 
Nu vil jeg gå videre med nogle af de ting, som kredsen også har kunnet arbejde med trods corona. 
 
Den første er netop Fonden til Værdigt trængende. 
 
Fondens formål er at yde støtte til syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte 
enker og enkemænd. 
 
I 2021 fik vi et afkast på Fondens investeringer på 15.000 kroner, og de blev delt ud til to 
udmærkede medlemmer af Kreds 1 på baggrund af deres ansøgninger. 
 
Da vi på generalforsamlingen i 2021 besluttede at overføre de 300.000 kroner ekstra til Fonden, er 
Fondens formue naturligt nok vokset. 
 
Det betyder, at vi i 2022 kan uddele et pænt stykke over 23.000 kroner til værdigt trængende 
medlemmer af Kreds 1. 
 
Det er vi glade for. 



 
 
 
Tilskud 
 
Vi er på vej tilbage til mere normale i forhold til at uddele tilskud. 
 
Vi som altid med glæde har givet tilskud til Veteranklubben. 
 
Herudover har vi har givet tilskud til julegaver og til sommerlejren for børnene på 
behandlingshjemmet Stuttgården. 
 
Stuttgården ligger i Hillerød og kreds 1 har historisk en nær tilknytning til institutionen, som 
tidligere var ejet af Københavnske Journalister. 
 
Kreds 1 udnævner tre af bestyrelsesmedlemmerne på Stuttgården. 
 
Herudover har vi givet tilskud til de studerendes mediedage, og vi har også giver tilskud til 
Foreingen af Undersøgende Journalister årlige konference. 
 
Herudover giver vi også tilskud til leje af ferieboliger til medlemmer på nedsat kontingent. 
 
Samtidig kan vi med glæde sige, at praktikanter og elever igen har fået gang i deres rejser, som 
ellers har været lukket ned på grund af corona. 
 
På baggrund af ansøgninger har vi i 2021 givet tilskud på 99.000 kroner til praktikanter og 
elevrejser. 
 
Det er rejser, som skal have et fagligt indhold. 
 
Kristian Dahl 
 
Kristian Dahls mindelegat har vi også uddelt dog under lidt anderledes omstændigheder end 
Normalt. 
  
Kristian Dahl er prisen, som populært bliver kaldt ”mini-cavling”. Den har været uddelt siden 1961. 
 
I 2021 gik prisen til Ida Nyegård Espersen og Julie Schneider fra Berlingske. 
 
Jeg vil gerne benytte lejlighed til at sige tak for indsatsen til det udvalg, der står for uddelingen af 
legatet. 
 
Jeg ved, at de gør et meget stort arbejde i den sammenhæng. 
 
Særligt vil jeg sige tak til Abdel Aziz Mahmoud, TV2  og Knud Brix fra EkstraBladet, der begge er 
stoppet i udvalget. 
 
Heldigvis har vi kunnet finde et nyt medlem af udvalget. 



 
Det består herefter af: 
Formand: Pernille Aisinger, Fagbladet Folkeskolen 
Ronja Pilgaard, Berlingske 
Miriam Dalsgaard, Politiken 
Anders-Peter Mathiasen, Haddock Press 
Miriam Zesler, TV2 
 
Simmelprisen 
 
Det er en af nyskabelserne i kreds 1. 
 
I år skal vi uddele prisen for fjerde gang. 
 
Prisen er indstiftet til minde om kredsens mangeårige formand René Simmel 
 
Den gives til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig 
eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer. 
 
Sidste år fik Laura Kold fra Landbrugsavisen prisen. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til medlemmerne af Simmeludvalget for det arbejde, 
de gør i forbindelse med uddeling af prisen. 
 
Medlemmerne af Simmeludvalget er: 
Formand: Maj Munk, Freelance 
Repræsentant for Simmel-familien: Anne-Mette Gregers Simmel 
Modtager af senest uddelte Simmel-Pris: pt. Laura Kold, Landbrugsavisen. 
Ronja Pilgaard, Berlingske. 
 
Social pulje 
 
Jeg vil også lige nævne vores social pulje. 
 
Normalt når vi bevilger tilskud til arrangementer skal de have et fagligt indhold eller mere præcist 
være faglige arrangementer. 
 
Men vi har gennem årene også set, at mange medlemmer har efterspurgt støtte til arrangementer af 
mere socialkarakter. 
 
Derfor besluttede vi os for i 2019 at prøve med en socialpulje på 30.000 kr., hvor medlemmerne 
kunne søge om støtte til sociale arrangementer. Det var en succes. 
 
I 2020 havde vi ikke pulje grundet corona, men vi genindførte den i 2021, og det var vældig 
populært med mange ansøgninger. 
 
Vi fik uden problemer uddelt alle 30.000 kroner. 
 



 
Bestyrelsen 
 
Her til sidst i beretningen vil jeg gerne sige lidt om bestyrelsens arbejde. Vi holder cirka ni 
bestyrelsesmøder om året, men gennem det seneste har arbejdet naturligt nok være præget 
af corona. 
 
Men vi har heldigvis igen haft mulighed for at lave fysiske bestyrelsesmøder. 
 
Det er i sidste ende det bedste. 
 
I bestyrelsen for Kreds 1 er vi i alt ni ordinære medlemmer af bestyrelsen og tre suppleanter. 
 
Vi har i 2021 i lighed med de to foregående år valgt en model for bestyrelsens arbejde, hvor det er 
de ni ordinære bestyrelsesmedlemmer, som er med til bestyrelsesmøderne. 
 
Vores tre udmærkede suppleanter bliver herefter brugt i rækkefølge, hvis nogle af de ordinære 
medlemmer stopper. 
 
Vi har valgt den model, fordi vi på den måde, får en mindre og mere engageret bestyrelse. 
 
Vi startede med modellen tilbage i 2019, fordi vi dengang kun fik valgt en suppleant, og 
vedkommende ville fungere som det, man kan kalde en normal suppleant, der kun kom i spil, hvis 
en af de ordinære medlemmer stopper. 
 
Vi er stadig ni ordinære bestyrelsesmedlemmer, og det er en ret stor bestyrelse for Kreds 1. 
 
Vi arbejder hele tiden på at få en bestyrelse, som afspejler sammensætningen af medlemmerne af 
Kreds 1. 
 
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle fra bestyrelsen for det arbejde, de har gjort i det forløbne 
år. 
 
Desuden skal der som altid lyde en stor tak til kredsens sekretær i DJ Mette Eeg for det arbejde hun 
gør for kredsen og for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 
Og tak til alle medlemmer, der har deltaget i kredsens aktiviteter. Vi håber at se rigtigt mange af jer 
også i det nye år uanset om det bliver digitalt eller ved fysiske arrangementer. 
 
På bestyrelsens vegne tak for ordet. 
 

 

 

 


