Referat af kredsbestyrelsesmødet den 22. oktober 2019
Mødedeltagere:
Frederik Monrad Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Per Janus Böhme (PB), Charlotte
Pardorf (CP) og Deniz Serinci (DS)
Afbud: Niels Peter Arskog (NPA), Ronja Pilgaard (RP), Hannah Paludan
Kristensen (HPK) og Ole Sønderby Petersen (OSP)
Mødeleder: Frederik M. Juel (FMJ)
Dirigent: Frederik M. Juel
Referent: Mette Eeg (ME)
1. Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra 19. september 2019 blev godkendt.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi.
Intet at bemærke. Vi har ikke modtaget nye afrapporteringer siden sidst.
3. Sager i Kredsen
3.1 - Generalforsamling 2020
Der var kun plads på et af de steder, som vi havde bedt om tilbud på, så vi skal holde
generalforsamling i de kendte rammer på Arbejdermuseet den 10. marts 2019.
Arbejdsgruppen for GF (FMJ, PJB og CP) har holdt møde, og de fremlægger deres
arbejde på mødet i november. ME sørger for at konfirmere den forhåndsreservation, som
vi har med Arbejdermuseet – inklusiv at få et tilbud på forplejning. Bestyrelsen drøftede
dirigentrollen og enighed om, at høre Linda Garlov, om hun vil påtage sig opgaven.
Ansvarlig: FMJ.
3.2 - Evaluering af afholdte arrangementer
•
•
•

24. september, Skrue op for gejsten hos Kosmopol. Kontaktpersoner: PJB og
CP. Antal deltagere: 52.
27. september, Drink & Debat med formandskabet i Café ØlHalle.
Kontaktpersoner: FMJ + NPA. Antal deltagere: 55.
10. oktober, Line Vaaben om fortællende journalistik i Cinemateket.
Kontaktpersoner: FMJ + NPA. Antal deltagere: 107.

3.3 - Kommende arrangementer
•
•

25. oktober, Drink & Debat, Podimo med Steffen Rastrup i Cinemateket.
Kontaktpersoner: FMJ.
30. oktober, Rasmus Flindt Pedersen, Dokumentationens kunst i
Cinemateket (morgenmøde). Kontaktpersoner: DS og FMJ.

•
•
•

5. november, Lydpoesiens mesterinde Susanna Sommer i Cinemateket.
Kontaktpersoner: CP
20. november, Sådan bliver du professionel influencer med Camilla Stemann
hos Kosmopol. Kontaktpersoner: FMJ + CP
29. november, Drink & Debat med Mads Brügger om Radio24syv i
Cinemateket. Kontaktpersoner: MM, FMJ og CP.

3.4 Pulje på 20.000 kr. til sociale arrangementer.
FMJ: Puljen har været omtalt i et nyhedsbrev og der er taget godt imod forslaget. Der er
indkommet 2-3 ansøgninger. Puljen omtales igen i det kommende nyhedsbrev og
umiddelbart efter deadline den 1. november tages der beslutning i forhold til de indkomne
ansøgninger. Ansvarlig for opfølgning: FMJ + ME.
3.5 Kristian Dahls Mindelegat
Vi har desværre måtte sige farvel til hhv. formand Michael Bech og medlem Ditte Valente,
som begge har siddet i legatudvalget i en længere årrække. Begge har givet melding om,
at det skyldes arbejdspres på deres primære job og også selve udvalgsarbejdet. FMJ
tager kontakt til Pernille Aisinger, som har været medlem af udvalget i mange år og
forhører sig, om der evt. er nogle måder, hvorpå kredsen kan være behjælpelig med
håndtering af arbejdspresset i legatudvalget.
Kredsbestyrelsen drøftede udvalgets sammensætning og kom med nogle gode bud på,
hvem der kunne motiveres til at gå ind i udvalgsarbejdet inkl. bud på formandsposten.
Ansvarlig for opfølgning: FMJ.
3.6 – Nyt sted til Drink & Debat.
PJB har kontaktet Hotel Kong Frederik, som har en skøn Atriumgaard, som vi kunne være
i. Der vil ikke være en egentlig lokaleleje, men vi forpligter os til minimum 45 drinks pr.
arrangement. De har også mulighed for at stille AV-udstyr op mod merbetaling. PJB laver
en aftale for 2020 (datoer koordineres med Charlotte Geckler) og PJB aftaler også et
besøg hvor Mette, Ronja, Charlotte og Per deltager, hvis det er muligt i forhold til deres
kalendere.
4. Sager i DJ
Orientering ved MM om det foregående HB-møde, som primært omhandlede afholdelse af
ekstraordinært delegeretmøde. Det blev planlagt til søndag den 24. november, kl. 11.30 i
København (DGI-byen). HB samt formandskab stiller op til valg. FMJ genopstiller til HB.
MM overvejer pt. sit eventuelle kandidatur.

5. Ansøgninger / Bevillinger
•

Ansøgning fra FUJ om at afholde det sædvanlige møde med de nominerede til
Cavlingprisen i Pressen dagen før prisvinderen/prisvinderne afsløres. Tilskud på kr.
10.000 bevilliget med de sædvanlige retningslinier om, at arrangementet skal være
gratis og åbent for alle medlemmer af Kreds 1. Ansvarlig for opfølgning: FMJ + ME

•

Ansøgning om tilskud til Journalistikkens Dag 2020 på kr. 25.000. Kredsbestyrelsen
drøftede ansøgningen og enighed om, at det er et godt initiativ og, at det især vil
være relevant for Kreds 1’s medlemmer. Bestyrelsen besluttede at give 10.000 kr. i
tilskud. Kreds 1 kan ikke være behjælpelig med markedsføring. Ansvarlig på
opfølgning: FMJ + ME.

•

Ansøgning om tilskud til en heldagskonference i Aarhus om Fortællende journalistik
modtaget fra Kreds 4. Enighed om at give et afslag til denne konference kva
logistikken. Ansvarlig for opfølgning: FMJ.

•

3 praktikanter på Radio24syv er bevilliget tilskud til en studietur til Moskva i oktober
måned. I alt kr. 4.500. Ansvarlig for opfølgning: ME.

•

Ansøgning om en underskudsgaranti til konferencen ’Tal til Øjet’ i 2020 på kr.
25.000 er modtaget. Enighed om, at vi giver denne underskudsgaranti i lighed med
de foregående år. Ansvarlig for opfølgning: FMJ.

6. Eventuelt
Næste møde:
Tirsdag den 28/11 i nr. 44, Kursuslokalet. Herefter julefrokost på Restaurant Kronborg. Vi
inviterer som vanligt kredsens to arrangementsplanlæggere Marlene Rasmussen og
Charlotte Geckler med.

Kommende møder:
09/01, Mødelokale: Store Strand
10/02, Mødelokale: Store Strand
10/03 – Generalforsamling 2020

