Referat af kredsbestyrelsesmøde den 20. oktober 2020
Mødedeltagere:
Frederik Monrad Juel, Per Janus Böhme, Ole Sønderby Petersen og Maj Munk,
Afbud:
Niels Peter Arskog, Ronja Pilgaard, Charlotte Pardorf, Hannah Paludan
Kristensen og Deniz Serinci
Mødeleder: Frederik Monrad Juel
Dirigent: Per Janus Böhme
Referent: Mette Eeg

1. Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra mødet den 3. september 2020
Godkendt.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi
Der er ikke sket de store udsving pga. Corona-situationen. OSP skriver til Hattice i DJ’s
økonomiafdeling om det seneste kvartalsregnskab.
OBS: Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtige ved mødestart og beslutninger truffet på
mødet er derfor efterfølgende godkendt via mail i henhold til vores vedtægter.
3. Sager i Kredsen
3.1 - Generalforsamling 2020
Efter mange overvejelser og i lyset af den seneste tids Covid-19 udvikling, har bestyrelsen
besluttet helt at aflyse dette års generalforsamling. Bestyrelsen fortsætter derfor uændret
frem til marts måned 2021, hvor generalforsamling forhåbentlig kan afholdes. Beslutningen
er vendt med DJ’s jurister.
3.2 - Generalforsamling 2021. Bestyrelsen håber det er muligt at afholde GF fysisk i 2021
og booker lokation til dette den 4. marts 2021. Sideløbende afklares det, hvordan vi
eventuelt kan afholde en digital generalforsamling i fald, at det ikke skulle blive muligt at
afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde.
3.3 - Kredstræf 2021
Hvordan kan vi gøre det i forhold til eventuelle Corona-forbehold. Forslag om at mødes i
bestyrelserne i kredsene og så gå sammen om at mødes digitalt. Kreds 1 vil selvfølgelig
gerne afholde kredstræf fysisk så snart det igen er muligt under sikre forhold. Frederik
kontakter de andre kredsformænd for at høre, om de er med på denne model.

3.4 - Fonden til værdigt trængende
Enighed om at bestyrelsen vægter et stabilt afkast og således nikker ja tak til den
investeringsprofil, som er gennemgået med Danske Bank.
Bestyrelsen drøftede eventuelt at stille forslag til GF om at overføre midler til fonden nu
hvor vi i indeværende år forventeligt kommer til at bruge væsentligt mindre end normalt på
grund af Covid-19-situationen.
3.5 – Julefrokost
Vi holder julefrokost i år og finder et hyggeligt sted. Datoen bliver den 3. december 2020
med forudgående bestyrelsesmøde.
3.6 – Næstformand
Per Janus Böhme stopper som næstformand grundet flytning ud af kredsen. Maj Munk har
sagt ja til at blive konstitueret i FU frem til vi kan afholde GF og vælge næstformand. FU
består herefter pr. 20. oktober af FMJ, OSP og MM.
Der lød et stort tak fra FMJ til PJB for hans mange års indsats i kredsen og heraf de sidste
mange som næstformand.
Kredsens suppleant Karin Bech indtræder som konsekvens af ovenstående i bestyrelsen i
resten af valgperioden, som udløber i 2021. FMJ kontakter KB.
3.7 - Kommende arrangementer
Vi er i fuld gang med at planlægge webinarer. Der er hovedsigte på hands-on-webinarer
på de første der afvikles.
Mandag 2. november, kl. 17.00-17:50
Webinar: Digital research og personsøgning: Sådan researcher du bedst på Facebook.
Kontaktperson: FMJ
Tirsdag den 17. november, kl. 17.00-18.00
Webinar: Den Analytiske journalists værktøjskammer. Kontaktperson: OSP
Torsdag den 19. november, kl. 17-18.30
Webinar: Infografik til sociale medier for begyndere: Et hands-on kursus. Kontaktperson:
MM
Onsdag den 25. november, kl. 17 – 18.30
Webinar: Webdok og multimediel fortælling. Kontaktperson: FMJ.
3.8 – Valg i forbindelse med GF
Vi forestår ikke længere valghandlinger for Kredsgruppen. Vi har fortsat valghandlingen for
A-kassemedlemmer til delegeretmøder.

4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde
Vores kredsmedlemmer
DJ har vedtaget en ny struktur for de medlemmer, som tidligere var i kredsgruppen. For
Kreds 1 drejer det sig ca. om 2.500 medlemmer der skal fordeles i de eksisterende
specialgrupper. DJ har samtidig foreslået at lave en ny specialgruppe for veteraner, som
kan optage medlemmer på tværs af kredsene. Vi har tilbudt at afholde valghandlingen for
netop denne gruppe på vores GF.
5. Ansøgninger / Bevillinger
5.1 – Tilskud
Vi har modtaget ansøgning fra Stutgården og bestyrelsen bevilligede kr. 10.000 i
julegaver.
6. Eventuelt
Det er problematisk at vi bliver færre og færre til møderne i bestyrelsen og til bestyrelsen i
det hele taget og hermed også som arrangementsansvarlige. Det tages op som et
selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde med hvorfor og hvordan det eventuelt kan
imødegås.
Næste møde:
Torsdag den 3. december, kl. 16 – 18. Dette møde er med hovedsigte på forslag til
kommende arrangementer/webinarer.

Referent Mette Eeg

