
Referat af kredsbestyrelsesmødet den 24. maj 2019 

 
Tilstede:  
Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), Niels 
Peter Arskog (NPA), Charlotte Pardorf (CP), Hannah Paludan Kristensen (HPK). 
 

Afbud: 
Deniz Serinci, Per Janus Böhme og Ronja Pilgaard 

  
Mødeleder: Frederik M. Juel 
Dirigent: Frederik M. Juel 
Referent: Mette Eeg 

 

 

1. Godkendelse af referat 
 
1.1 - Referat fra 14.03.19  
Godkendt. 

 

2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi  
Udover ny økonomichef i DJ er der også kommet nyt regnskabssystem. Frederik og 
Maj har gennemgået vores nye kontoplan og udarbejdet udkast til ny kontoplan, 
som blev præsenteret på mødet. 
Ud fra den nye opstilling har kredsen lidt ændringer og Frederik, Ole og Mette 
holder snarest muligt et møde med DJ. 
 
Bestyrelsen har spørgsmål til to poster om hhv. diverse møder og 
administrationsbidraget til DJ, som der ønskes en afklaring af, hvad beløbet 
indbefatter. ME skriver til økonomiafdelingen. Ros fra Ole S. Petersen over den nye 
oversigt fra DJ som både er mere overskuelig, og som også er mere gennemsigtig. 
Maj supplerede med at det på mødet med DJ er vigtigt, at afstemme vores 
forventninger og få det med i aftalen med DJ. 
 
Regnskab - forventninger fra kredsbestyrelsen: 

Jetrapport plus status: 4 gange årligt (kvartalsvis) 

Bestyrelsen i hænde senest tre dage inden årets første bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen i hænde senest tre dage inden bestyrelsesmødet i maj 
Bestyrelsen i hænde senest tre dage inden bestyrelsesmødet i september (Halvår) 
Bestyrelsen i hænde senest tre dage inden årets sidste bestyrelsesmøde 

Årsregnskab:  
Revisionsgodkendt ultimo januar, så det kan godkendes på bestyrelsesmødet i 
februar. 
 

  



 
 

2.2 – mødeplan frem til GF i 2020 

Mødeplan 2019 / 2020. Vi fortsætter med at holde møderne i tidsrummet kl. 17 – 
20. 
 
Bestyrelsesmøder: 

17/6, Mødelokale: Store Strand 

26/8, Mødelokale: Store Strand 

24/9, Mødelokale: Store Strand 

23/10, Mødelokale: Store Strand 

28/11, Mødelokale: Nr. 44, Kursuslokalet 

09/01, Mødelokale: Store Strand 

17/02, Mødelokale: Store Strand 

10/03 – Generalforsamling 2020 

 

3. Sager i Kredsen 
3.1 - Konstituering af FU 
I forlængelse af sidste møde hvor bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev 
posterne konfirmeret.  
Næstformand er Per Janus Böhme. Ny kasserer er Ole S. Petersen. Begge valgt 
med applaus. 
FU består således af Frederik M. Juel, Per Janus Böhme og Ole S. Petersen 
 
3.2 – uddelegering af ansvarsposter. 
Ny arrangementsansvarlig er Ronja Pilgaard, kontaktperson til kredsene er Niels 
Peter Arskog, posten som beskæftigelsesansvarlig er nedlagt.  
 
3.3 - Dirigent - Skal der fortsat være fast dirigent? 
Enighed om at det fungerer godt med fast dirigent, som fortsat er Per Janus 
Böhme. 
 

3.4  - Kredsens vedtægter osv.  
- Kredsens forretningsorden 
- Gaveregulativ 
- Sådan er du arrangementsansvarlig. 
 
Frederik gennemgik vores arbejdsprocesser ud fra ovenstående. I vores vedtægter 
er der enkelte punkter, som ikke længere er relevante – fx står der at bestyrelsen 
ansætter og afskediger personale. Det er ikke længere korrekt. Kredsen køber 
administrationsbistand af DJ. Der er flere andre småting, som bør ajourføres, men 
enighed om, at vi ajourfører vedtægterne (som skal godkendes af 
generalforsamlingen) efter næste delegeretmødet, hvor der ganske givet vil være 
flere væsentlige elementer, der skal ændres. 
 
 



3.5 - Evaluering af afholdte arrangementer 
Intet at bemærke udover ærgrelse over at måtte aflyse Drink & Debat i maj måned, som  
 
 
har været efterspurgt af medlemmerne, men som pga. udskrivelsen af valg og 
placeringen op til en helligdag ikke fik nok tilmeldte.  

 
Når man er ude som kontaktperson er det vigtigt, at moderatoren har sat sig godt ind i 
stoffet og kan oversætte de eventuelle buzz-words som en oplægsholder benytter sig 
af. Dette er især vigtigt, når det er forskere, vi har inviteret som oplægsholdere. 

  
3.6 - Kommende arrangementer 

- Fra journalist til romanforfatter den 6. juni, kl. 17 – 19 i Cinemateket. Kontaktpersoner: 
FMJ, CP og HPK. 
 
Sommerafslutningen er udskudt til et opstartsarrangement efter sommeren, da Mikael 
Bertelsen meldte afbud til datoen i juni.  
 

Der har været flere episoder hvor medlemmer møder op på chancen om en plads. Det 
giver ikke andet end bøvl og ballade, hvis der lukkes flere ind, end der er bestilt til.  

Bestyrelsen vedtog, at der ikke længere skal lukkes medlemmer ind som tager chancen. 
I samme forbindelse blev det vedtaget, at vi afprøver billet-konceptet til de første par 
arrangementer efter sommerferien og ser om det gør det nemmere og hurtigere i forhold 
til afkrydsningen. 

 

3.7 Sted til Drink & Debat ’Arbejdermuseet’ 
Det er ikke ideelt med cafeen v/Arbejdermuseet, da de kan aflyse, hvis de får større 
arrangementer ind. Vi holder øjne og ører åbne efter nyt sted. Niels Peter vil bl.a. 
undersøge mulighederne på Højbro Plads, hvor der er åbnet et nyt sted. 
 
 
3.8 – Pulje med 20.000 kr. 

Vi har på GF forpligtet os til at afsætte en pulje på 20.000 kr. til sociale arrangementer i 
2019. Enighed om, at puljen skal anvendes ud fra to væsentlige kriterier: 

1) Det skal være fagligt orienteret og  
2) det skal være åbent for alle at ansøge midlerne.  
 
Ole indskød her, at vi skal være varsomme med balancen mellem faglige 
aktiviteter/sociale aktiviteter. Vi skal ikke være festarrangører. 
Niels Peter Arskog kommenterede herpå, at vi tidligere har haft succes med bl.a. 
rødvinsklubben og tilskud til udlandsjournalistik-klubben og at han så det som 
væsentlig, at kredsen har mulighed for at give til skæve ting. 
Ole appellerede til, at vi formidlingsmæssigt nedtoner festligheder og holder fokus på 
det faglige islæt. 

Frederik og Maj påtog sig til næste bestyrelsesmøde at komme med forslag til et par 
linjer på, hvordan vi formidler og ikke mindst håndterer puljen. 

 



3.9 - Forslag om Webinar 
Vi har modtaget forslag om webinarer fra Mads Løkke Rasmussen i DJ. Bestyrelsen 
havde følgende kommentarer: 
Det er fint med live-streaming pt. men på sigt bør funktionaliteten i DJ’s tilbud udvikles, 
så webinarer kan blive vist on demand. Sådan er det allerede med mange andre 
webinarer, der udbydes fra andre sider. Webinarerne bør ikke placeres mellem kl. 9 – 
10.  
Vi skal have afklaret, om vi selv kan stille med en oplægsholder og få hjælp til at sende 
det.  
Enighed om at vi prøver med 1-2 stykker, og ser hvad modtagelsen er på denne type 
tilbud. 

 

3.10 – Kredstræf – forslag om udsættelse til 2021 
Kredstræf i Kreds1 i 2020. Forslag om at udsætte kredstræffet til næste år, som er 
vores tur til at stå for til 2021. Begrundelse for forslaget er, at der ikke er delegeretmøde 
til næste år og at det kan blive et meget tyndt kredstræf. Kredstræf blev i sin tid nedsat 
for at kunne diskutere emnerne forud for delegeretmødet. Da delegeretmødet blev 
ændret fra hvert år til kun at blive afholdt hvert andet år – blev mødefrekvensen på 
kredstræffet ikke tilsvarende ændret. Udover dette så kan delegeretmødet i 2021 blive 
afgørende for vores fremtid. 
Niels Peter Arskog svarede hertil, at han syntes der skal afholdes Kredstræf hvert år og 
at det ikke kun bør rettes mod delegeretmøderne. Niels Peter udtrykte sin beklagelse 
over, at  specialgruppeformændene ikke fast inviteres med til kredstræf, og at det nu er 
DJ der laver træf for specialegrupperne. 
Charlotte Pardorf ser kredstræf som en mulighed hvor man kan stikke fingere i jorden 
og høre hvad der rører sig. 
Ole S. Pedersen finder grundlæggende at kredstræf burde have sin berettigelse og at 
kredstræf før i tiden var stedet hvor der blev udarbejdet fælles forslag til delegeretmødet 
men at programmet de sidste par år havde været noget ufokuseret. 
Frederik M. Juel oplyste, at flere af de andre kredse havde givet udtryk for, at de gerne 
så kredstræffet udskudt til 2021.  
Maj Munk foreslog på baggrund af drøftelserne, at Niels Peter Arskog og Charlotte 
Pardorf til næste møde kommer med en meget konkret oplæg på, hvordan de andre 
kredse evt. kunne overbevises om at fastholde kredstræf hvert år. Til næste møde 
besluttes det, om vi skal appellere til, at kredstræf bliver afholdt hvert år. 

 

3.11 – Henvendelse om samarbejde fra TV-Gruppen 
Kredsen har modtaget henvendelse om vi ville samarbejde om et konkret event. 
Frederik har svaret, at det vil vi som udgangspunkt umiddelbart godt, og at de skal 
kontakte Ronja Pilgaard med oplæg m.m. 

 

4. Sager i DJ 

 4.1 – Orientering fra delegeretmøde. 

Hovedpunkterne fra delegeretmødet blev vendt. Og især har det betydning, at vi 
fremover ikke skal vælge delegerede og således ikke længere afholde valghandlinger. 
Vigtigt er også nedsættelse af en ydelseskommission, som skal se på hvilke ydelser, 
medlemmerne kan trække på. 
Der blev udtrykt glæde ved, at forslaget om at kredsene ikke længere skulle opkræve 
kontingent samt frivillighedsforslaget om medlemskab af en kreds er bortfaldet.  



 

 

 

 

5. Ansøgninger / Bevillinger 

5.1 - Tilskud  
Der er givet tilskud til følgende: 
Dagbladet Børsen til Serbien/Beograd i juni 2019, 11 praktikanter. I alt kr. 16.500 
Ingeniøren til Bruxelles i maj 2019, 4 praktikanter. I alt kr. 6.000. 
DR til Thailand/Bangkok i maj 2019, 4 praktikanter. I alt kr. 6.000. 
DR til London, maj 2019, 2 praktikanter. I alt kr. 3.000. 
 
 

6. Eventuelt 
 
Vi har modtaget tilbagemelding på vores ønsker til nyt logo til kredsen ud fra det logo, som 
DJ har præsenteret. Hannah Paludan og Charlotte P kigger på det og kommer med en 
anbefaling til næste KB møde. 

 

Næste møde er mandag den 17. juni, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand. 


