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Referat fra bestyrelsesmøde i Kreds 1 den 10. juni 2018 

Til stede: Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Strange (PS), Niels Peter Arskog (NP),  Deniz 

Serinci (DS), Kristina Herlev Wulff (KHW), Jens Berg Thomsen (JT), Charlotte Pardorff (CP) og 

Ole Sønderby Petersen (OS). Afbud fra: Maj Munk (MM), Theis Lykkegaard (TL) og Ronja 

Pilgaard (RP) 

 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 
Dirigent: Per Janus Strange (PS)  
Referent: Jens Berg Thomsen 
 

 

1.Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2.Meddelelser 
  
2.1 - Kredsens Økonomi - JT - Til orientering 
Kredsens økonomi gennemgået: Forskellige posteringer står forkert. Der har været spørgsmål 

til Morten Friis-Jørgensens transport til GF. Der følges op. FMJ spørger ME om princippet bag 

vingaver. 

 
3.Sager i Kredsen 
  
3.1 – Nye initiativer på Bornholm - KHW - Til orientering 

KHW fortalte, at 23. august er der første arrangement på Bornholm. Mikael Kamper fra TV2 

kommer og holder oplæg om arbejdsglæde. Der skal skrives tekst til nyhedsbrevet. Transport er 

arrangeret til Mikael Kamper. CP spørger til muligheden for livestreaming af arrangementer til 

bornholmerne. FMJ vil gerne diskutere, hvad mulighederne er.  

FMJ nævner, at forfulgte journalister-filmen med Tom Heinemann er blevet forespurgt om 

mulighed for at holde kredskino på Bornholm1. 

 

3.2 – Folkemødet på Bornholm NP – Status - Til orientering 

Lørdag den 16.6 holder kredsen arrangement i DJ's telt til Folkemødet. Esben Ørberg er 

tovholder på arrangementet. Nogle lokale journalister deltager i mødet. Der er aftalt, at 

tovholder og deltagere får en vingave.  

 

3.3 – TR-ring – JT - Til beslutning 

CP fortalte, at hun havde været i kontakt med Mads Løkke Rasmussen og Mette Eeg. Teksten 

nåede ikke at blive godkendt, og vi bestemte os for, at holde TR-ring efter sommerferien.  

 

 

3.4 – AMR-ring – Til beslutning FMJ 

                                                
1 http://www.kreds1.dk/arkiv-2018/kredskino-courage-journalism-is-not-a-crime-med-tom-heinemann/  
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FMJ rykker endnu engang Ekstra Bladet og Henrik Flødstrup for en dato. Der overvejes andre 

muligheder for at holde møde i ringen. 

 

3.5 - Evaluering af afholdte arrangementer - TL - Til orientering 

The Post. CP var arrangementsansvarlig. NP fortæller, at der var masser af sandwiches i 

overskud, og de blev givet til Mændenes Hjem. CP mener, at der var for lidt tid til oplæg 

bagefter. FMJ mente, at vi kan diskutere formen med debat bagefter en film, der varer omkring 

to timer. Drink og debat: Søren Schultz-Jørgensen, fagenes fremtid. Første gang i 

Kunstforeningen Gl. Strand. Fremragende oplæg. Forfatterdrømme: NP var 

arrangmentsansvarlig morgenmøde. Stort fremmøde. "Journalism is not a crime" CP fortæller, 

at der nærmest var fyldt op. Der var begejstring for arrangementet. Ikke mange besøgende. 

Vejret var fint og kompenserede for, at der ikke er meget plads på VesterVovVov. 

Crowdfunding: CP fortæller, der var lidt udfordringer med det tekniske. Oplægget var godt. Drink 

og debat om "stuerene medier" NP fortæller, der var omkring 20. Lidt magert opmøde. "Fotograf 

på fugleflugt" CP fortæller, at der var lys i lokalet, og at det var en skam på grund af 

fremvisningen af oplægsholderens billeder. Charlotte Geckler opfordres til at bede om teknisk 

bistand i Cinemateket. "Den gode speak" NP fortæller, at mange havde misforstået oplægget 

om stemmetræning, der var lidt mere praktisk "hands on" med hensyn til stemmetræning. Der 

var efterlyst lidt mere viden om, hvordan man eksempelvis skriver en god tekst. 

Sommerafslutningen: FMJ mener, der burde være kommet flere. Vi må overveje at lægge 

sommeafslutningen en anden dag end fredag. Der mangler lidt koordinering i 

Verdenskulturcentret med hensyn til mad og praktiske ting som mikrofon med videre.  

 

3.6 Kommende arrangementer.  

TL bedes om at sende liste ud over kommende arrangmenter. PJS foreslår, at mailen fra 

Anders Agner Pedersen og Håkon Stolberg (bilag fra dagsorden) sendes over til 

kredsseminaret, hvor vi kan diskutere nye former for arrangementer. Der var forskellige 

holdninger til ideen. FMJ vil opfordre Håkon Stolberg til at fortælle lidt mere om rammerne for 

denne nye type arrangement og Kreds 1's rolle i det.  

Ideer: Jesper Tynell om Tibetsagen. Roal Als. Aktiv kreativ-bog freestylerapper med Pede B. 

Kropssprogseffekt i liveoptrædender. Alexander Kjærulf om arbejdsglæde - har sitet 

www.arbejdsglæde.nu. Crowdfonding med Jan Grarup eller andre cases om, hvordan de gjorde 

det. Ole Rasmussen fra Politiken har skrevet en slankebog. Presseloge ved FMJ og JBT. Vi er i 

et valgår: Hvad skal vi holde et arrangement om? Journalister og politikere. Borgen 

Unplugged/Slotsholmen Live. Værkstedskursus med Instagram. Linkedin-værkstedskursus. 

Opfølgning på DJ's #metoo-historie. Anna Libaks realityjournalistik fra Rusland. 

Sommerafslutning med Per Vers? Dresscode på Jyllands-Posten og/eller generel påklædning i 

mediebranchen. Millenials og deres evne til at samle folk via some i forbindelse ved 

eksempelvis skoleskyderier eller tweete direkte til Donald Trump. Nye og gamle 

researchmetoder. Mediers afhænginghed af some som distributionskanal. Den gode illustration. 

Identitet efter fyring eller stresshåndtering i det hele taget. Robotificering i forhold til kreative 

processer. Den hollandske Spotify-model for danske medier?. 

 

3.7 - Sted til Drink & Debat- Kunstforeningen? - FMJ – Til beslutning. 
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Kunstforeningen som afviklingssted for Drink&debat. Der er nogle kritikpunkter, for stedet er 

ikke en bar. NP vil gerne kontakte et sted. Opfølgning på næste møde. Charlotte Geckler bedes 

sende sit researcharbejde rundt.  

 

3.8 - Kravlingarrangement - NP - Til orientering 

Kravling. NP var med for Kreds 1. Bestyrelsen diskuterede arrangementet. 

 

4. Sager i DJ 
4.1 - Nyt fra HB - FMJ - Til Orientering 
Nyt fra HB ved FMJ. Overenskomstforhandlinger, DJ's måske fremtidige bopæl, fagligt forum, 

nye ansættelser i DJ, formandsmøde om blandt andet persondata, hjemmeside. FMJ luftede 

ideen om, at en DJ-ansat kan fortælle om de nye regler.  

 

5.Ansøgninger / Bevillinger 
  
5.1 - Tilskud - FMJ - Til orientering 
Ingen tilskud siden sidst. 

 

6.Eventuelt 
  
Kommende KB-møder: 
Onsdag d 22/8 
Torsdag d. 27/9 
Onsdag d. 17/10 
Tirsdag d. 13/11 
Torsdag d. 6/12 
Tirsdag d. 15/1 
Torsdag d 14/2 
Tirsdag d. 5/3 GF19 
 

 


