
Referat af kredsbestyrelsesmøde den 17. oktober 2018  

 

Tilstede:  

Frederik Monrad Juel (FMJ), Per Janus Böhme (PJB), Jens Berg Thomsen (JT), Niels 
Peter Arskog (NPA), Ronja Pilgaard (RP), Kristina Herlev Wulff (KHW) og Deniz 
Serinci (DS)  

 

Afbud: 

Theis Lykkegaard, Ole Sønderby Petersen, Charlotte Pardorf & Maj Munk 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 
Dirigent: Per Janus Böhme (PJB)  
Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt med en enkelt navnerettelse. 

 

2. Meddelelser 

 
2.1 - Kredsens økonomi 
Gennemgang af oversigten. Der mangler lidt omposteringer som er meddelt 
økonomiafdelingen. Dernæst forkerte perioder på kvartalsoversigten. Udover dette er der 
spørgsmål til transportudgifter i forbindelse med et medlemsarrangement, som undersøges 
nærmere. Der tjekkes op på aftalen med DJ ifm. annoncering i Fagbladet. FMJ/ME melder 
tilbage på dette punkt til næste KB-møde. 
 

3. Sager i Kredsen 

 
3.1 Generalforsamling den 5. marts 2019 – udvalget har ikke haft mulighed for at mødes. Af 
tidsmæssige årsager overtager ME opgaven og kontakter følgende lokationer i prioriteret 
rækkefølge. 
Arbejdermuseet 
Borups Højskole 
Islands Brygges Kulturhus 
 
Underholdning til GF:  
KHW og RP kommer med bud på et underholdende indslag efter GF og inden middagen. 
Skal kunne afvikles på ca. 20-25 min.  
Honorar har tidligere været max. 10.000. 
Der bestilles en fotograf. 

 
3.2 Bornholm 
Efter en længere debat om for og imod og en kort afstemning, hvor en enkelt stemte for, at 



vi fortsat skal lave et arrangement på Folkemødet blev det vedtaget, at vi for nu sætter 
arrangementer i forbindelse med folkemødet på stand-by indtil videre.  
 
3.3 - Sommerafslutning 
FMJ, CP og OSP prøver at finde en ny lokation. Udvalget forsøger sig med en torsdag i 
stedet for en fredag. Der arbejdes på at finde et underholdende relevant indslag. 
 
3.4 - TR- og AMR-ring 
JT går i tænkeboks med et forslag til et nyt medlemsmøde for kredsens tillidsvalgte. 
FMJ har kontaktet Henrik Flødstrup og prøver at få en aftale på plads om et arrangement for 
kredsens arbejdsmiljørepræsentanter (i alt 44 er valgt som AMR i Kreds 1). Evt. sidste 
onsdag i november. 

Bestyrelsesmødet kortvarigt afbrudt til brainstormningsmøde med kredsens 
arrangementsplanlægger Charlotte Geckler til brug for planlægning af 1. halvår 2019.  
Vi skal have landet aftaler til kalenderen. Der er forbooket lokationer til arrangementer i 
start 2019.  

3.5 - Status på kredsseminar 
Besøg på arbejdspladser. NPA går videre med den. 
Byvandring udsat til foråret. 
Lillefredag. PJB og RP går videre med dette. 
 

4. Afholdte arrangementer 

 
4.1 - Afholdte arrangementer 
28. september, D&D Paneldebat med Kurt Strand, kl. 17 – 19 hos Kosmopol. 62 tilmeldte. 
Kontaktperson FMJ. 
4. oktober, Sociale medier anno 2018, kl. 17 – 18. 99 tilmeldte. Kontaktperson FMJ. 
9. oktober, Netværksmøde for TR’ere, aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
4.2 - Kommende arrangementer 
25. oktober, Hvidvask-skandalen i Danske Bank kl. 17 – 19 hos Kosmopol. FMJ og RP og 
NPA er kontaktpersoner. 
26. oktober, D&D Partipolitiske medier skyder frem, kl. 17 – 18 i Kunstforeningen. Vi 
aflyser arrangementet pga. for få tilmeldte. 
6. november, Vækst via Facebook, kl. 8.30 – 9.30 i Cinemateket. DS & KHW er 
kontaktpersoner. 
 
4.3 Sted til Drink & Debat 
NP har fået tilbud fra Arbejdermuseet. Vi afprøver stedet i forbindelse med D&D i januar. 
 
4.4 – Samarbejde med DJ om forfatterkursus til januar. 
Vi mangler afklaring af antal deltagere i forløbet. FMJ undersøger. 
 

5. Sager i DJ 



 5.1 - HB-møde plus formandsmøde.  
Feriefonden forbliver administrationsmæssigt i DJ. Debat om DJ’s økonomi. Vi ser frem til 
et underskud i de kommende år bl.a. pga. mange medlemmer på nedsat kontingent og en 
stigning i antallet i administrationen. Der forberedes på at imødegå dette. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe der kigger på strukturen i DJ. Arbejdsgruppen skal 
præsentere sit forslag til januar. Herefter debat i kredsene/grupperne. 
Kreds- og gruppeformændene følger debatten nøje.  

5. Ansøgninger/bevillinger siden sidste møde: 
Praktikanterne på TV2, Cuba, oktober 2018, kr. 10.500. 
Praktikanterne på DR Nyhederne til USA, oktober/november 2018, kr. 9.000. 
Praktikanterne på Politiken til Istanbul, november 2018, kr. 19.500. 
Praktikanterne på Berlingske til Irland, oktober 2018, kr. 18.000. 

Ansøgning om støtte til arrangement med cavling-nominerede fra FUJ. 
Godkendt med kr. 10.000. 
 

6. Eventuelt 
 
 

7. Kommende møder 
Tirsdag den 13. november 2018, Mødelokale: Store Strand 
Torsdag den 6. december 2018, efterfulgt af Julefrokost, Mødelokale: Store Strand 
Tirsdag den 15. januar 2019, Mødelokale: Store Strand 
Torsdag den 14. februar 2019, Mødelokale: Store Strand. Afbud fra OSP. 
Tirsdag den 5. marts 2019, efterfulgt af Generalforsamling 2019. 


