
Referat af kredsbestyrelsesmødet torsdag den 12. april 2018 

Tilstede:  
Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PJB), Niels Peter Arskog 
(NPA), Kristina Herlev Wulff (KHW), Jens Berg Thomsen (JBT), Theis 
Lykkegaard (TL), Charlotte Pardorff (CP), Ole Sønderby Petersen (OSP), 
Ronja Pilgaard (RP), Marianne Bækbøl (MB). 

Afbud: 
Deniz Serinci og Maj Munk. 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel 
Dirigent: Per Janus Böhme 
Referent: Mette Eeg 

 

 

1. Godkendelse af referat 
 
1.1 - Referat fra 8. marts 2018. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens økonomi. 
 
Årsregnskab udarbejdes af autoriseret revisor og godkendes af GF. På GF 
præsenteres også budget. Hvert kvartal modtager kredsen en rapport som 
præsenteres på førstkommende KB-møde af kredsens kasserer. 
 

3. Sager i Kredsen 
 
3.1 - Konstituering af FU  
Valg af kasserer, blandt de ordinære medlemmer. Jens Berg Thomsen genvalgt som 
kasserer. 
 
3.2 - Uddelegering af ansvarsposter 
Arrangementsansvarlig. Theis Lykkegaard blev genvalgt. 
Beskæftigelsesansvarlig. Charlotte Pardorff blev genvalgt. 
Ansvarlig for kontakt til kredsene. Niels Peter Arskog blev genvalgt. 
 
3.3 - Dirigent 
PJB er fast dirigent/ordstyrer på bestyrelsesmøderne. 
 

  



3.4 - Generalforsamling 2018 
Hvad var godt og hvad var skidt. 
- Alle kommer med en hurtig positiv/negativ liste 
NPA - Datoen mindre godt valgt. Stedet fungerede fint. 
Hurtigt lange køer til forplejningen. 
Lidt skuffet over desserten (småkage). 
MB Godt at starte med kor og fællessang. Sangen kunne have været mere 
kampgejstorienteret. 
Kristina – sjovt med Sanne Søndergaard. 
Udmelde hvem der stiller op til GF – uddybe hvornår selve valgprocessen er. Der kan 
ikke stemmes in absentia jf. lovene. 
PJB. Godt med kor og fællessang. Stedet bærer præg af hal-stemning. 
FMJ – fint med Simmel-Prisen på GF. Det er ved at være en fast indarbejdet indslag. 
 
3.5 - Kredsens vedtægter herunder: 
Gennemgang af kredsens forretningsorden 
Gennemgang af kredsens gaveregulativ 
Gennemgang af opgaven med at være kontaktperson/ansvarlig ved kredsens 
arrangementer 
 
3.6 – Nye initiativer på Bornholm 
KHW har lavet en fb-gruppe som kan bruges til arrangementer. Det kan både være 
formelle og uformelle arrangementer. Der skal arbejdes lidt på at få det op af stå men 
arrangementerne burde kunne være samlende for medlemmer på øen også på tværs 
af de forskellige arbejdspladser. 
 
3.7 – Folkemødet på Bornholm 
Kredsen laver et enkelt arrangement i DJ’s telt om lørdagen på folkemødet. Esben 
Ørberg er tovholder. Emnet bliver en politisk, journalistisk quizz. Niels Peter & Kristina 
er kontaktpersoner. 
 
3.8 – TR-ring 
JBT: Oprindeligt en ide om at lave et netværk for TR’ere på de små arbejdspladser, 
som ofte er alene om arbejdet.  
Stående aftale med Mads Løkke Rasmussen fra DJ om oplæg. Der skal findes en 
dato.  
KHW + CP indgår sammen med JBT i arbejdet med TR-ringen. 
 
3.9 – AMR-ring 
Med udgangspunkt i TR-ringen vil vi prøve, om vi kan etablere et netværk for kredsens 
arbejdsmiljørepræsentanter. Henrik Flødstrup fra EB vil gerne lægge hus til det første 
arrangement. Ansvarlig FMJ. Evt. oplæg med Eva Hertz om robusthed. 
 

3.10 - Evaluering af afholdte arrangementer 
15. marts, Kredskino: The China Hustle i Cinemateket 19.30-21.30 med 62 tilmeldte. 
Kontaktpersoner: FMJ, NPA, CP.  
21. marts, Søren & Mette i benlås hos Kosmopol kl. 17 – 19 med 33 tilmeldte. 
Kontaktpersoner: NPA og CP.  



23. marts, Drink & Debat, Skal licensen afskaffes, kl. 18 – 19 i Library Bar med 56 
tilmeldte. Kontaktpersoner: FMJ, MM, NPA 
3. april, Podcast i Cinemateket fra kl. 17 – 19 med 106 tilmeldte. Kontaktpersoner: PJB 
+ NPA. 
6. april, Prisoverrækkelse Kristian Dahl i Store Strand, kl. 16 – 18. Ca. 40 personer.  
 
 
3.9 - Kommende arrangementer 
17. april, Kredskino: The Post i Dagmar Teatret. Kontaktpersoner: FMJ, NPA, CP, OSP 
20. april, D&D Nyhedsmedies relevans. Kontaktpersoner: FMJ + NPA 
25. april, Forfatterdrømmer du i Cinemateket kl. 8.30-9.30. Kontaktpersoner: NPA + MB 
8. maj, Kredskino: Courage – Journalism is not a crime i Vester Vov, kl. 17 – 18.30. 
Kontaktpersoner: FMJ + CP. 
15. maj, Crowdfunding alternativ finansiering til ildsjæle hos Kunstforeningen kl. 17 – 
19. NPA + CP 
25. maj, Ronja og Dennis 
31. maj, Fotograf på fugleflugt i Cinemateket, kl. 17 – 19. Kontaktpersoner: NPA + CP 

3.10 – Forslag om bestyrelsens dag. Der udsendes Doodle. 
Efterfølgende er datoen bestemt til søndag den 10. juni i DJ, Store Strand med 
følgende program. 
10:00-13:00 (Bestyrelsesmøde) 
13:00-13:30 (Frokost) 
13:30-16:00 (Seminar) 
16:30-17:30 (event), 18:00- (goddag/farvel middag) 
 
På seminardelen skal vi bl.a. videreudvikle på eksisterende tiltag i kredsen. 

3.11 – Forslag til datoplan 
10. juni, kl. 10 - bestyrelsesseminar 
19. juni, kl. 17 
22. august,  
27. september 
17. oktober 
13. november 
6. december inkl. julefrokost 
15. januar 
14. februar 
GF 5. marts 

 
 

  



3.12 – Tilskud til Fagfestival 
Kredsbestyrelsen bevilliger tilskud til Fagfestival efter samme model som i 2016. 

• Ledige, pensionister og studerende (kun studerende i praktik på en 
arbejdsplads i Kreds 1 kan søge om tilskud) på kr. 1000, når medlemmet ikke 
opnår støtte fra anden side.  

• Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 500, når 
medlemmet ikke opnår støtte fra anden side eller får betalt billetten af 
arbejdsgiver.  

• Der gives ikke tilskud til dagsbilletter og evt. transport. 

Ansøgning sendes til kreds1@journalistforbundet.dk. Tilskud udbetales på Fagfestival. 
 

4. Sager i DJ 
 
4.2 - Kredstræf på Fyn. Foregik i år på Fyn. Godt og alsidigt program.  
 

5. Ansøgninger / Bevillinger 
 
5.1 - Tilskud 
Der er givet tilskud til følgende: 
 
Praktikant på DR Sjælland til Rusland maj 2018, kr. 1500. 
Praktikanterne på Ritzaus Bureau til Ukraine, maj 2018, kr. 12.000. 
Praktikanterne på DR Nyheder + DR Fakta til Sydkorea, april 2018, kr. 16.500. 
Alle praktikanter laver en afrapportering som tak for tilskuddet. Disse offentliggøres på 
kredsens hjemmeside til inspiration for kommende praktikanters studieture. 
http://www.kreds1.dk/studieture 
 
 
5.2- ansøgning 

Publicistklubben 
Der gives afslag til Publicistklubben på deres ansøgning om tilskud til deres 
prisoverrækkelse og prisvindermiddag. 
 

6. Eventuelt 
 
TL – Charlotte Geckler deltager snarest på et bestyrelsesmøde hvor der brainstormes 
på programmet til efterårets aktiviteter. 
NPA – Hilsen fra Veteranklubben med en stor taknemmelighed for tilskuddet og 
hjælpen fra kredsen. 
FB – visuel opdatering – sættes på dagsordenen til et KB-møde. 
Arrangement med Kichael Kamper.  
Møde med bornholmske medlemmer. 
 



7. Næste møde 
 
Søndag den 10. juni, kl. 10.00, Mødelokale Store Strand 
 
Mandag den 20. august, Mødelokale: Store Strand 

Torsdag den 27. september, Mødelokale: Nr. 44, stuen 

Onsdag den 17. oktober, Mødelokale: Store Strand 

Tirsdag den 13. november, Mødelokale: Store Strand 

Torsdag den 6. december, efterfulgt af Julefrokost, Mødelokale: Store Strand 

Tirsdag den 15. januar, Mødelokale: Store Strand 

Torsdag den 14. februar, Mødelokale: Store Strand 

Tirsdag den 5. marts, efterfulgt af Generalforsamling 2019, sted afventer 

 

Referent Mette Eeg 


