
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 16. november 2017  

hos Journalistforbundet Gammel Strand 46 

Til stede:  

Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PJS), Jens Berg Thomsen 

(JBT), Niels Peter Arskog (NP), Charlotte Pardorff (CP), Theis Lykkegaard 

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

 

Fraværende: Ole Sønderby Petersen & Deniz Serinci 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Per Janus Strange (PJS)  

Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

1. Godkendelse af referat  

 

1.1 - Referat fra 25. oktober 2017 

Godkendt 

 

2. Meddelelser 

 

2.1 - Kredsens økonomi - JT/FMJ  

Vi har pt. et pænt overskud som skyldes et stigende medlemstal.  

 

3. Sager i Kredsen 

 

3.1 – Opfølgning på evt. Bornholmer-arrangement. Niels-Peter har talt med Esben Ørberg 

og han ville gerne gå videre med at arrangere et event.  

Budget og ramme i forhold til budgettet skal aftales. Der skal laves aftale med DJ om at 

være i deres telt. Kredsen betaler evt. transport for medvirkende og en gave.  

 

3.2 TR-ring – Næste møde bliver den 6. februar 2018. Kredsens tillidsvalgte orienteres om 

datoen. Program følger i starten af januar. Ansvarlig JBT. 

3.3 - AMR – EB lægger gerne lokaler til første møde i slut januar/start februar. Endelig dato 

aftales start december. Konsulent Eva Jakobsen fra DJ har givet tilsagn om, at hun gerne 

stiller op. Ansvarlig: FMJ. 

  

3.4 - Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem til Kristian Dahls Mindelegat. Michael Bech har 

takket ja til formandsposten. Udvalget skal suppleres op med et nyt medlem. Ansvarlig: 

FMJ. 

3.5 - René Simmel Prisen  

Vi sender til TR + AMR – der overvejes annonce til Journalisten + nyhedsbrev. Ansvarlig: JBT 

+ MM. 

 



3.6 - Julefrokost  

Der holdes julefrokost efter KB-mødet fredag den 15. december kl. 19.00. Vi fremrykker 

bestyrelsesmødet denne dag til kl. 16.00. 

 

3.7 - Brainstorm over nye arrangementer: 

Charlotte Geckler deltog i dette punkt. Der blev talt om mange spændende aktiviteter som 

nu skal prioriteres og planlægges. Ansvarlig: TL. 

3.8 - Evaluering af afholdte arrangementer – TL: 

 

Fredag den 27. oktober, Drink & Debat: Er der stemmer i naturen? kl. 17 - 18 på Library 

Bar, 53 medlemmer deltog. Kontaktpersoner: OSP og CP 

Vellykket arrangement kunne sagtens have udfyldt et helt slot fra 17 -19.  Udelukkende 

positive tilbagemeldinger på evalueringen.  

 

Fredag den 3. november, Fremtidens digitale kollega, kl. 8.30 - 9.30 i Cinemateket, 33 

medlemmer deltog. Kontaktpersoner: PJS 

Overvejende positive tilbagemeldinger fra evalueringen.  

Onsdag den 15. november, Podcast - dit nye marked ?, kl. 17 - 19 i Cinemateket, 109 

medlemmer deltog. Kontaktpersoner: FMJ + MM. Blandet tilbagemelding fra evalueringen. 

Interessen for Podcast stor.  

 

3.8 - Kommende arrangementer: 

 

Torsdag den 23. november, Kom med bagom TedXCopenhagen, kl. 8.30 – 9.30 i 

Cinemateket. Kontaktpersoner: LH + CP.  

 

Fredag den 1. december, Drink & Debat, Fotograf Ulrik Jantzen, kl. 17 – 18.30 i Library Bar. 

Kontaktpersoner: CP + TL. 

 

3.9 - Problemer med Library Bar m.h.t. Drink og debat – PSJ 

Vi skal have konkretiseret aftalen med Library Bar. Hvor mange kan vi være samt sikre os 

det antal stolepladser som vi melder ind.  

 

3.10 - Generalforsamling 2018 - FMJ - Til beslutning 

Hvem genopstiller? Bestyrelsen enige om at foreslå uændret kontingent. GF afholdes den 

8. marts 2017 på Borups Højskole. Komiker Sanne Søndergaard kommer med en 

underholdende indslag. Linda Garlov har takket ja til at være dirigent. Samtidig med 

generalforsamlingen har vi valg til Fagligt Forum. Niels Peter har fået tilsagn fra musiker 

Lone Zelmer som sammen med skolens kor vil guide os vel gennem en sang eller to. NPA og 

CP står for sangvalg.  

 

  



 

4. Sager i DJ 

 

4.1 - HB-møde - FMJ – Kort orientering om de aktuelle emner. 

4.2 - Formandsmøde – Kort orientering. 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger - FMJ - Til orientering 

 

- Genbehandling af ansøgning fra "Tal til Øjet" (se bilag med ansøgning og budget) – til 

beslutning. Kredsen giver en underskudsgaranti på kr. 25.000. 

- Praktikantansøgninger – orientering om hvem der har opnået tilskud og hvor til. 

- Stutgården, julegaver 

Ansøgning imødekommet med kr. 8.000. 

- Veteranklubben 

Ansøgning imødekommet med kr. 30.000. 

 

6. Eventuelt 

 

Mødeplan frem til GF18 

15/12 – Charlotte Geckler og Marlene Rasmussen inviteres med til julefrokosten. 

09/01 

07/02 

08/03 - forslag til GF18 Kvindernes internationale kampdag 

 

 

 


