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1. Godkendelse af referat 

1.1 - Referat fra mødet den 22. april 2020 til godkendelse. 

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at CP på mødet havde udtrykt sine forbehold 
for tilbuddet om webinarerne. Dette forbehold ønskede CP fremgik af referatet.  

 

2. Meddelelser 

2.1 - Kredsens økonomi ved OSP 
Vi får desværre ikke brugt nogle midler i øjeblikket og kassereren håber derfor meget, at vi 
snarest kan sætte gang i aktiviteterne igen.  
DJ har foreslået en ny metode til at håndtere bilagshåndteringen på for kredsen. OSP 
giver sin tilbagemelding på dette snarest. 
FMJ oplyste i forbindelse med økonomigennemgangen, at det muligvis har været for 
optimistisk at håbe på en omskødning af lejligheden i London. Vi vil derfor fortsat være 
noteret som ejere af London-lejligheden på trods af, at den er overgået til Feriefonden for 
mange år siden. 

 
 
3. Sager i Kredsen 

3.1 - Generalforsamling 2020 

DJ’s jurister har vurderet muligheden for, at kredsene/specialgrupperne kan afholde 
digitale generalforsamlinger og meldingen er, at det grundet Corona-situationen er muligt. 
Kredsbestyrelsen drøftede for og imod at afholde GF digitalt. På baggrund af drøftelserne 
er der enighed om, at det ikke vil have helt samme værdi, at vi ikke kan være samlet 
fysisk. Bestyrelsen besluttede derfor, at vi afventer, at forsamlingsforbuddet vil blive hævet 
betydeligt, og at afstandsbegrænsningerne vil blive reduceret. Dette informeres der om i 
førstkommende nyhedsbrev. Samtidig med denne information sendes regnskabet for 
2019.  
Vinder af Simmel-Prisen samt Kristian Dahls Mindelegat 2019 medtages også i 
nyhedsbrevet. 
Ansvarlig for nyhedsbrevet: FMJ + ME. 

 

  



3.2 – Webinarer 
Kredsbestyrelsen er enige om, at vi skal benytte os at muligheden for at afholde webinarer 
frem mod, at vi igen kan afholde fysiske medlemsarrangementer. Bestyrelsen drøftede 
diverse scenarier og enighed om, at vi laver en aftale med Webstream om et enkelt 
arrangement inden sommerferien. På sidste kredsbestyrelsesmøde inden sommerferien 
skal arrangementsformen evalueres og bestyrelsen skal tage stilling til en evt. aftale om et 
klippekort til 6 yderligere webinarer i 2020. Prisen pr. styk ved klippekort er ca. 6.000 pr. 
webinar. Vi skal forvente en lidt højere pris ved køb af et enkeltstående webinar.  

CP spurgte, om det ville være muligt at lave et webinar med en udenlandsk oplægsholder 
via løsningen fra webstream. PJB oplyste, at det ville være muligt via et feed. 

Såfremt bestyrelsen stiller med flere forslag til det første webinar hjælper webstream gerne 
med at prioritere listen i forhold til hvad der er mest velegnet at gennemføre som webinar. 

FMJ gjorde opmærksom på, at især værktøjswebinarer formentlig vil have stor interesse. 

Kredsbestyrelsen drøftede herefter mulige emner og enighed om, at krisekommunikation 
skulle være omdrejningspunktet for webinaret. 
Vi skal snarest muligt være klar med det første webinar. 
Ansvarlig: FMJ + PJB. 

 

3.3 – Forslag om arrangement med titlen ’Political is Personal’.  

Bestyrelsen drøftede arrangementet og enighed om, at der mangler en journalistisk krog 
og vi derfor takker pænt nej tak i denne omgang. 
 
 

4. Sager i DJ 

4.1 - Orientering om HB-møde. Orientering ved FMJ/MM.  
Der har været ualmindeligt mange online HB-møder – både almindelige møder og lukkede 
møder – herunder også online heldagsmøde. MM oplyste, at de mange lukkede møder var 
problematiske, og at de trækker endog meget store veksler på 
hovedbestyrelsesmedlemmerne, som har skulle stå rigtig meget til rådighed. Flere har 
udtrykt bekymring over især stigningen i lukkede møder i relation til medlemsdemokratiet.  

Emnerne på HB-møderne har været mange og især et af dem har haft kredsens særlige 
bevågenhed. Nemlig opløsning af kredsgrupperne. DJ har igangsat arbejdet med at få 
opløst kredsgrupperne. Medlemmerne i disse grupper skal flyttes til de øvrige 
specialgrupper. DJ ønskede, at de medlemmer de ikke hørte fra, skulle kunne stå uden 
specialgruppe. Kreds 1 har gjort opmærksom på, at disse medlemmer hermed ville blive 
sat uden for demokratiet, da de så ikke ville have mulighed for at lade sig vælge eller selv 
vælge delegerede.  
Det har resulteret i, at alle medlemmer nu skal placeres i en specialgruppe sådan, at 
medlemmer bibeholder deres demokratiske muligheder for indflydelse. 

Næstformand Jakob Ponsgård har meddelt HB, at han fratræder sit mandat ved udgangen 
af juli måned. Ny næstformand skal vælges fra HB’s midte. Der er pt. ikke overblik over 
evt. mulige kandidater. HB forventes at udpege en næstformand snarest. 

 

  



 

 

 

5. Ansøgninger / bevillinger: 

 
5.1 – Ansøgning fra Stutgården om tilskud i forbindelse med deltagelse i sommerlejr. FMJ 
har sikret, at evt. tilskud vil blive tilbagebetalt i fald at det ikke bliver muligt at afholde 
sommerlejr på grund af Corona. Kredsbestyrelsen ønsker at støtte Stutgården med 
samme beløb som i 2019. Det vil sige kr. 10.000. 
Ansvarlig for opfølgning: FMJ + ME 

 

5.2 – Ansøgning om tilskud til heldags-senior-konference ’plus50’. 

Som udgangspunkt er kredsen positivt indstillede på at støtte med et mindre beløb. 
Bestyrelsen ønsker dog at se et mere detaljeret budget på, hvad de enkelte poster 
indeholder, inden der tages endelig stilling til evt. tilskud. 

Ansvarlig på indhentelse af yderligere oplysninger forinden stillingtagen: FMJ + ME. 

 

6. Eventuelt 

CP udtrykker ønske om, at evt. dagsorden og bilag sendes i god tid inden mødet. 

Næste møde afholdes om muligt i slutningen af juni.  
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