
Referat af kredsbestyrelsesmødet   

Lørdag den 17. juni 2017, Bornholm. 

Tilstede:  

Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PS), Deniz Serinci (DS), Niels Peter Arskog 

(NP), Martin Hjort (MH), Ole Sønderby Petersen (OS), Maj Munk (MM), Jens Bjerg Thomsen 

(JT), Charlotte Pardorff (CP), 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Per Janus Strange (PS)  

Referent: Maj Munk (MM) 

Afbud: Theis Lykkegaard, Lotte Haubroe og Kaj Skaaning. 

1. Godkendelse af referat                           

 

Referat fra 16.05.17 er godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 

2.1 - Kredsens Økonomi  

Jens meddeler, at han ikke har fået en økonomioversigt, så gennemgang må vente til næste 

bestyrelsesmøde.  

 

3. Sager i Kredsen 

 

3.1 - No show fee - PJS 

Martin foreslår, at der skal væreno show fee til Drink og debat, da det har en opdragende effekt.  

Bred enighed fra bestyrelsen.  

Frederik oplyser, at det hænder et par gange om året, at folk klager.  

Beslutning: No show fee på alle arrangementer. Framelding to dage før.  

 

3.2 - Hjemmeside - FMJ  

Bestyrelsen fik en orientering om hjemmesiden  

 

3.3 - Arrangementer - CP - Til beslutning 

Charlotte Pardorf foreslår, at vi skal reklamere mere for kredsens arbejde i forbindelse med 

arrangementerne. For eksempel i form af tre linier om seneste bestyrelsesmøde.   

Martin mener, at folk selv må tjekke referaterne og foreslår, at vi blot oplyser om hjemmesiden. 

Frederik tilføjer, at det skal formaliseres, hvis vi skal oplyse om mere ved arrangementerne,  

Beslutning: Vi laver et selvstændigt punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne, hvor vi 



beslutter, om der er information, der skal oplyses om ved arrangementerne.  

 

3.4 - Ansvarsposter - PJS - Til Beslutning 

Det foreslås at en orientering fra kredsens beskæftigelsesansvarlige sættes på som fast punkt på 

dagsordenen,  

Beslutning: Stor opbakning til forslaget 

 

3.5 - TR ring - JT  

Jens: Vi forsøger at få Lennart Steen til at holde et oplæg. Det bliver efter sommerferien.  

Jens har efterspurgt en liste over TRer i kredsen, men har ikke modtaget den endnu  

 

3.6 - Aktualitet i flere arrangementer 

Frederik fortæller, at der kommer færre til vores arrangementer.  

Martin mener, at det kan skyldes, at vores arrangementsplanlægger Charlotte Geckler nærmest 

har fastlagt hele efteråret, hvilket ikke giver plads til spontanitet og aktualitet.  

Per fortæller, at strukturen skal laves lidt om.  

Punktet diskuteres på det efterfølgende seminar.  

 

3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer  

Folkemødet:  

Fredag d. 16. juni kl. 11-12. Lokaljournalistikken under pres. 

Ca. 30 deltagere 

Bred enighed: Gode oplægsholdere. God debat. Mange spørgsmål.  

Martin: Hvis vi skal tiltrække flere, så skal det være en kendt person. Det vil betyde, at vi skal 

betale for det.  

Sommerfest:  

Fredag d. 10. juni, Verdenskulturcentret kl. 17.30-21. 

Sommerafslutning med jubilæumsfordrag 

Ansvarlig: Frederik 

Anders Lund Madsen var på kl. 19. Det passede rigtig godt. Godt oplæg, god stemning.  

Der var tre, der ikke dukkede om 

Drink og debat:  

Fredag d. 2. juni på Library Bar kl.17-18. 

Til kamp mod Fake News (Mandag morgen) 



Ansvarlig: Martin 

Beslutning: Der skal et kendt navn til at tiltrække folk til drink og debat.  

 

All Governments lie: 

Kredskino onsdag d. 31. maj i Palads Teatret kl.16.45-18.45. 

Ansvarlig: Maj, Ole, Frederik 

13 tilmeldte, der ikke dukkede op 

Gode oplægsholdere (Poul Madsen og Clement Kjersgaard) 

Vi blev smidt ud ti minutter før tid, hvilket betød at der var alt for kort tid til spørgsmål og debat.   

Malene har klaget til Palads. 

Fotografi - Asger Ladefoged 

Onsdag d. 24. maj i Cinemateket, kl. 16.30-18.30. 

Ansvarlig: Per 

Per fortæller, at der ikke var ret mange deltagere.   

Ole spørger, om det er muligt at undersøge, hvad der dukker op til arrangementerne fordelt på 

faggrupper?  

Frederik lover at spørge Mette, om det er muligt at trække de informationer. 

 

3.7 - Kommende arrangementer  

Kredskino: City of ghosts  

21. august 

Ansvarlig: Jens  

 

 

3.11 - Mødeplan - PJS  

22/8 

20/9 

25/10 

16/11 

15/12 

09/01 

07/02 

08/03  -  forslag til GF18 Kvindernes internationale kampdag 

 

4. Sager i DJ 

 



Frederik gav en grundig orientering om seneste HB-møde, hvor der blandt andet blev nedsat et 

overenskomst- og aftale-udvalg: Frederik er blevet formand. Stort tillykke! 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

 

5.1 - Tilskud - FMJ - Til orientering 

- Tal til øjet 2018 har ansøgt om tilskud  

FMJ: Det faglige indhold er godt, men betænkeligheder ved, at det et betalingsarrangement. Det 

samme har Martin, der mener, at de arrangementer, vi støtter, skal være gratis for 

medlemmerne. NP mener, vi skal give dem en underskudsgaranti.  

Per: Vi skal have noget ud af det. Fx rabat til kreds 1-medlemmer.  

Frederik: Underskudsgaranti på 25.000 er for meget. 10.000 er mere rimeligt.  

Sagen diskuteres.  

Beslutning: Underskudsgaranti på 15.000 under betingelse af, at kreds 1-medlemmer får rabat 

(200 kr.) 

Frederik kontakter Tornvig og orienterer om beslutningen.  

- Tur til Bali, to praktikanter fra Watch Media, 3.000 kr. 

- Tur til Bruxelles, én praktikant fra EkstraBladet, 1.500 kt. 

Martin vil gerne se ansøgningerne fra praktikanterne. Det er på sin plads at stille høje krav til det 

faglige indhold af studieturene. 

Beslutning: Vi skal høre, hvad de har fået ud af turen efterfølgende. (Resume + foto: Kommer 

på hjemmesiden) FU  

 

 

1. Eventuelt  

Ingen punkter  

 

Dernæst seminar 

 

 


