
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017  

 

Tilstede:  

Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PJS), Ole Sønderby 

Petersen (OSP), Niels Peter Arskog (NPA), Charlotte Pardorff (CP), Theis 

Lykkegaard (TL), Lotte Haubroe (LH), Maj Munk (MM) 

Afbud: Deniz Serinci, Maj Munk, Jens Berg Thomsen 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Per Janus Strange (PJS)  

Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2017                              

Godkendt med en enkelt rettelse til punkt 3.1 hvor der i beslutningen skrives 1 - 2 

bestyrelsesmedlemmer i stedet for 1 højst 2 bestyrelsesmedlemmer. 

2. Meddelelser 

 

2.1 - Kredsens økonomi  

Intet at bemærke. Vi afventer at modtage regnskabet til og med 3. kvartal. 

 

3. Sager i Kredsen 

 

3.1 – Bornholm, Niels Peter tager kontakt angående evt. Kreds 1-arrangement på 

Folkemødet 2018. 

 

3.2 – TR-Ring 

5 deltagere udover JT, FMJ og LH. Godt inspirerende indlæg fra Lennart Steen og vi fik taget 

hul på hvilke udfordringer kredsens TR’ere står overfor. Der blev udtrykt interesse for at 

gentage arrangementet og gerne allerede i januar/februar og vi vil på sigt se om det kan 

udvikle sig til et egentligt netværk. DJ har også budt ind, at de gerne stiller op. 

Ros til JT og LH for at få det igangsat. 

 

3.3 – AMR 

FMJ: Vi kunne gøre noget tilsvarende for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter, både 

Politiken og EB har tilkendegivet, at de gerne vil deltage. Vi er velkomne til at holde et 

sådant møde på EB.  

FMJ og OSP arbejder videre med planlægning til afholdelse i januar/februar. 

 

3.4 - Beskæftigelsesansvarlig 

Vi påtænker at lave et arrangement med en psykolog i foråret.  

 

3.5 - Ny til Carsten Nielsen legatet 

Vi skal udpege 2 til Carsten Nielsen-legatet. Den ene udpegede skal være fra 

kredsbestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår derfor, at Maj Munk indtræder i legatudvalget sammen med Pernille  



 

Mac Dalland som fortsætter i udvalget. Julie Rosenkilde Nielsen udtræder således af 

udvalget. 

 

3.6 - Nye til Simmel-Prisen 

Efter Martin Hjorts udtræden af bestyrelsen grundet jobskifte skal der vælges en ny. Jens 

er tidligere valgt ind i udvalget og overtager nu formandsposten. Maj Munk indtræder på 

den vacante post. 

 

3.7 – Julefrokost 

Per forsøger at finde et godt sted til julefrokosten. 

 

3.8 – Julegaver 

Bestyrelsen har besluttet i lighed med sidste år ikke at følge gaveregulativet således, at der 

ikke indkøbes julegaver til bestyrelsen. Der købes julegave til kredsens sekretær. 

 

3.9 – Møde med Charlotte Geckler og næste års arrangementer 

FMJ, TL og ME holdt møde med kredsens arrangementsplanlægger Charlotte Geckler. 

Charlotte vil fremover blive inviteret med til to bestyrelsesmøder om året, hvor vi vil 

brainstorme på kommende arrangementer.  

 

3.10 - Evaluering af afholdte arrangementer: 

2. oktober: Kredskino: The John Dalli Mystery i Empire Bio kl. 17 – 19 med 125 deltagere. 

Super spændende film og god efterfølgende debat. Forplejningsdelen var lidt rodet rent 

logistisk, da det foregik i en anden bygning og vi ”tabte” et par stykker undervejs. Theis og 

Charlotte var kontaktpersoner. 

 

4. oktober: Samspillet mellem Politi og Presse i Kosmopol, kl. 17 – 19 med 38 deltagere. 

Spændende arrangement og lokalet fungerede rigtig fint. Spørgelysten var stor – især ved 

U-bådssagen. Frederik og Jens var kontaktpersoner. 

 

11. oktober, Mellemøsten som du ikke kender det i Kosmopol, kl. 17 – 19 med 20 tilmeldte. 

Det fungerede godt også selvom der var 4 talere på. Lotte var kontaktperson. 

12. oktober, TR-Ringen med Lennart Steen på Gammel Strand kl. 17 – 20 med 5 tilmeldte + 

kredsbestyrelsesmedlemmer. Se punkt 3.2 for evaluering. 

 

3.11 - Kommende arrangementer: 

 

27. oktober, Drink og debat Er der stemmer i naturen – i Library Bar kl. 17 – 18. Ansvarlige 

OSP, CP og evt. TL. 

3. november, Fremtidens kollega i Cinemateket kl. 8.30 – 9.30. PJS er kontaktperson. 

15. november, Podcast i Cinemateket kl. 17 – 19. FMJ er kontaktperson. 

23. november, TedXCopenhagen, kontaktperson: besluttes på næste møde. 

1. december, D&D emne ikke endeligt fastlagt - evt. 3 fotochefer som vælger billeder ud. 

 

 



 

 

 

3.12 - GF18 

Generalforsamling holdes i år på Borups Højskole og komiker Sanne Søndergaard har sagt 

ok for at komme med et indslag. 

Linda Garlov har sagt ja til at være dirigent i lighed med sidste år. 

CP kommer med forslag til en sang vi kan indlede generalforsamlingen med. NPA hører en 

musiker på Borups Højskole om vedkommende kan guide os gennem sangen. 

 

4. Sager i DJ 

 

4.1 - HB-Møde 

Orientering om dagsordenen for HB-mødet 26. oktober. FMJ kommer med en 

afrapportering efterfølgende. Der er bl.a. evaluering af DJ’s webstrategi på dagsordenen, 

ledere i DJ m.m., nedsættelse af arbejdsgruppe om Fagenes fremtid. Implementering af 

arbejdsmiljøstrategi og en fastholdelsesstrategi. 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

 

- Stutgården - Børnelejren på Langeland. 6000 kr. til børnelejren.  

- Ulla Bechsgaard - hjælp til lokaler +45 netværk. Bestyrelsen vil gerne hjælpe og tilbyder 

netværket at holde møder i DJ. FMJ svarer Ulla. 

 

- Praktikantansøgninger der har opnået tilskud: 

TV 2, Anna Mikkelsen 6.000 kr. Hong Kong 13. – 22. oktober 2017 

Berlingske, Amalie Louise Thieden 22.500 kr. Polen 5. – 8. oktober 2017 

Radio24syv Kristoffer Norskov 9.000 kr. Moskva 1. - 5. november 2017 

Politiken, Sebastian Riisbøl 25.500 kr. Ungarn, Budapest 26. – 29. oktober 2017 

Koncern TV, Signe Müller kr. 6.000, Spanien-Barcelona 16. – 19. november 2017 

 

 

6. Eventuelt 

 

Mødeplan: 

16/11, kl. 17.00, Store Strand – afbud fra OSP 

15/12, kl. 17.00, Store Strand med efterfølgende julefrokost  

09/01, kl. 17.00, Store Strand 

07/02, kl. 17.00, Store Strand 

08/03, kl. 16.00 Borups Højskole, plus generalforsamling 2018 

 

 


