Referat af kredsbestyrelsesmøde den 3. december 2020
Mødedeltagere:
Frederik Monrad Juel, Maj Munk, Ole Sønderby Petersen, Ronja Pilgaard,
Charlotte Pardorf, Deniz Serinci, Karin Bech og Mette Eeg.
Afbud:
Niels Peter Arskog og Hannah Paludan Kristensen
Mødeleder: Frederik Monrad Juel
Dirigent: Maj Munk
Referent: Mette Eeg

Mødet startede med en særlig velkomst til Karin Bech, som er trådt ind i bestyrelsen efter
Per Janus Böhme trådte ud grundet flytning ud af kredsen.
1. Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra mødet den 20. oktober 2020. Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi blev gennemgået af kasserer Ole S. Petersen, som gør
opmærksom på, at vi har væsentlig færre udgifter på næsten alle poster, da vi ikke holder
nogle fysiske møder. Der er ingen praktikantrejser og vores webinarer er væsentlig
billigere at afholde end vores fysiske arrangementer og sammenlagt giver det et
akkumuleret overskud af en pæn størrelse.
Bestyrelsen var også enig om, at vi skal støtte Safety-fonden som normal. Kredsen støtter
med 20 kr. pr. medlem. Ansvarlig for opfølgning: OSP
OSP nævnte også bestyrelsens tidligere drøftelse omkring eventuelt at henlægge nogle af
årets overskydende midler i Fonden til fordel for syge og værdigt trængende. Enighed om,
at dette sættes på som et punkt til drøftelse på næste møde.
3. Sager i Kredsen
3.1 - Generalforsamling 2021.
Som indledning til punktet orienterede Frederik M. Juel om, at HB har vedtaget, at
delegeretmødet i 2021 bliver et digitalt endagsmøde. I Kreds 1 bliver det jf. tidligere
beslutning også digitalt og det bliver den 4. marts. Vi kontakter Linda Garlov fra AJKS med
en forespørgsel om hun stadig kan varetage dirigentposten på den nye dato.
Det skal afklares hvordan vi gør i forhold til hvem der er på valg. FMJ kontakter DJ’s
jurister for afklaring heraf.
Ronja Pilgaard foreslog en model, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges for 1 år og den
anden halvdel vælges for 2 år sådan, at vi også fremadrettet kun har halvdelen af
bestyrelsen på valg.
Karin Bech foreslog, om vi evt. kunne komme op med en idé til at deltagerne i GF selv
hentede noget forplejning.

Der blev nedsat et lille udvalg der arbejder videre med forberedelserne til dette års GF.
Udvalget af FMJ, MM og ME.
3.2 – Kredstræf op til delegeretmødet
FMJ har været i dialog med de øvrige kredsformænd og i 2021 afholdes kredstræf digitalt.
Kreds 1 påtager sig at arrangere og afholde kredstræf i 2022, når vi igen kan mødes
fysisk.
Der inviteres til kredstræf den 10. april 2021. Delegeretmødet bliver afholdt søndag den
25. april 2021.
Et af emnerne på kredstræffet vi skal runde er en status på, hvordan det er gået med de
medlemmer, der skulle omplaceres som konsekvens af delegeretmødets beslutning i 2019
om at alle medlemmer skal være medlem af en specialgruppe eller -forening.
Vi booker Webstream til at hjælpe os med afvikling af kredstræffet.
3.3 - Evaluering af afholdte arrangementer
•
•
•
•

02. november, Webinar: Sådan researcher du bedst på Facebook, 120 deltagere.
Kontaktperson: FMJ
17. november, Webinar: Den analytiske journalists værktøjskammer, 100
deltagere. Kontaktperson: OSP.
19. november, Webinar: Infografik til sociale medier, 197 deltagere.
25. november, Webinar: Webdok og multimediel fortælling, 83 deltagere.

3.4 - Tidspunkt for webinar
Bestyrelsen drøftede tidspunkt for webinarer og enighed om, at vi fastholder webinarer til
som udgangspunkt fortsat at starte kl. 17.00 lige som vores fysiske arrangementer. Vi
forsøger at lave aftale med alle oplægsholdere om, at webinaret er tilgængeligt
efterfølgende i 30 dage fra afholdelse.
3.5 - Kommende arrangementer:
•
•
•
•
•

02. december, Webinar: Netmediet OLFI, kl. 17:00-18:30
14. december, Webinar: Webdok og multimediel fortælling med Henrik Kastenskov,
kl. 17 – 18.30.
19. januar, Webinar: Sæt skub i fantasien. Karin Bech er kontaktperson på dette
webinar.
27. januar, Webinar: Hvordan får jeg rettet det dårlige foto op?
04. marts, GF i Kreds 1

FMJ får optaget en lille sekvens hvor der bydes velkommen til webinarer, som kan bruges
i de tilfælde, hvor der ikke er en repræsentant fra bestyrelsen til stede.
Er der medlemmer i bestyrelsen der vil påtage sig værtsrollen for et arrangement meldes
det til ME, som koordinerer.

3.6 – Oplysninger på bestyrelsesmedlemmer af Kredsen til Danske Bank i forbindelse med
Fonden til værdigt trængende.
Kredsen er bedt om at give oplysninger til Danske Bank om hvem der er i bestyrelsen og
med adresse, mail og mobil samt gyldigt billed-id som følge af hvidvaskningssagerne.
Banken beder også om løbende opdatering ved udskiftning i bestyrelsen.
Kredsen giver danske bank oplysninger om navn, adresse og telefon og mail. Banken må
herefter selv sørge for at indhente gyldig billed-id ved at stille sikre forbindelse til rådighed
for denne informationsindsamling. ME melder tilbage til Danske Bank.
Der blev stillet spørgsmål til, om disse oplysninger kunne være ansvarspådragende i
forhold til vores fond for bestyrelsen. Det kan de ikke. Kredsen kan ikke påføre nogen et
tab i forhold til fonden.

4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde
Maj Munk orienterede om sager i HB.
FMJ orienterede herefter om valg for veterangruppen til delegeretmødet. Der laves en
senior/pensionistgruppe for de medlemmer, som tidligere har været i kredsgruppen. Det
bliver en landsdækkende gruppe. Kreds 1 har tilbudt at stå for valghandlingerne for
medlemmerne i denne gruppe i forbindelse med, at kredsen holder generalforsamlinger.

5. Ansøgninger / Bevillinger
FUJ har søgt Kreds 1 om kr. 10.000 til arrangementet med de nominerede til
Cavlingprisen. Beløbet bevilliges ud fra de sædvanlige kriterier med at arrangementet skal
være gratis for kredsens medlemmer at deltage i og at invitation sendes til kredsens
sekretær, som kan omtale arrangementet i kredsens medier. Vi aftaler med FUJ, at vi
afventer med at overføre tilskuddet til vi ved, om det kan afvikles i forhold til Covid-19sitautionen.

6. Eventuelt
Næste møde i bestyrelsen bliver den 13. januar 2021. Vi håber at kunne mødes fysisk.
På dette møde skal vi bl.a. have diskuteret hvordan, vi får engageret flere til
bestyrelsesarbejdet.
Der er modtaget oplæg på kommende webinarer og disse blev gennemgået. FMJ melder
tilbage om hvilke der ønskes gennemført.
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