Beretning for kreds 1 for 2020
Aflagt på digital generalforsamlingen tirsdag den 4. marts 2021.
Kære generalforsamling
Lad mig endnu en gang byde rigtig meget velkommen til denne generalforsamling, som desværre er
nødt til at være digital.
For næsten et år siden sad bestyrelsen for Kreds 1 samlet på Arbejdermusset. Vi havde et kort
bestyrelsesmøde, inden vi skulle have holdt generalforsamlingen.
Men på grund af corona havde vi samme dag været nødt til at aflyse generalforsamlingen, og to
dage efter lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark ned.
Det blev starten på det hidtil mest mærkværdige år, vi har haft i Kreds 1 i nyere tid. Efter
nedlukningen lå kredsen helt stille i en del måneder, men vi kom heldigvis i gang igen her i
efteråret.
Det vil jeg vende tilbage til.
Først vil jeg konstatere, at vi på nuværende tidspunkt er 10.152 medlemmer.
Det store antal medlemmer har givet et godt udgangspunkt for, at vi har kunnet fortsætte kredsens
arbejde også selv om, det er foregået på en helt anderledes måde end de foregående år.

Arrangementer
Vi lægger i beretningen altid ud med at fortælle, om de arrangementer vi har lavet for
medlemmerne i det seneste år. Men hvis vi taler om fysiske arrangementer, så har vi grundet corona
ikke lavet nogen.
Det har hverken været muligt for at os at lave fyraftensarrangementer, Drink & Debat eller
kredskino.
Grundet corona lå kredsen stille og vi havde ingen bestyrelsesmøder i foråret og hen over
sommeren, men hen på efteråret kom vi heldigvis i gang igen.
Med god hjælp fra to freelancere - vi har på kontrakt - er gik vi i gang med at lave et stort udbud af
webinarer.
Ideen med at lave webinarer var egentlig ikke ny. Vi har flere gange tidligere overvejet, om det
kunne være et muligt alternativ til vores andre arrangementer, men var bare aldrig kommet i gang.
Vi lavede et enkelt webinar i 2019.
Det tvang corona os til på godt og ondt. Vi har indtil nu lavet fire webinarer her i år med to i januar
og to i februar. I 2020 nåede vi at lave seks webinarer.

Der har i alt været 1.117 deltagere, og det er et gennemsnit på lige under 112 deltagere pr. webinar.
Det er et højere gennemsnit, end vi har for vores fysiske arrangementer. Så ønsket om at deltage i
webinarer har været og er ganske stort.
Det mest populære webinar indtil nu har været ”Infografik til sociale medier”, hvor der var 197
deltagere. ”Kom i gang med Instagram” var et andet meget populært webinar med 157 deltagere.
Det viser sig, at de webinarer, som vores udmærkede medlemmer gerne vil have, er det, vi kalder
”værktøjs-webinarer”.
Vi holder webinarerne på hverdagsaftener mellem kl.17 og kl. 19. Det har vist sig at være et fint
tidspunkt for mange.
Vi meget glade for den opbakning, vi har fået til webinarerne, og vi har endnu flere på programmet
i den kommende tid, og vi vil også forsøge at udvikle på dem. I hvilket omfang vi kan lave nye og
anderledes webinarer, kunne være meget spændende at finde ud af.
Webinarer er en af de ting, som vi i Kreds 1 også vil satse på fremover.
I forbindelse med vores arrangementer udsender vi en kort evaluering digitalt. Den udfylder rigtig
mange af deltagerne, og det er vi rigtig glade for. Vi er også rigtig glade for de mange forslag, vi får
til kommende arrangementer i den forbindelse.
Tak for dem.
Vi vil også fremover udsende skema til evaluering, da de er et rigtig godt redskab for bestyrelsen.
I hvilket omfang vi så kan komme i gang med vores fysiske arrangementer igen, ved vi på
nuværende tidspunkt ganske enkelt ikke.
Vi vil meget gerne kunne tilbyde fyraftensarrangementer, Drink & Debat og kredskino igen. Vi kan
håbe, at vi kan begynde på et tidspunkt i efteråret, når alle er vaccineret, men det er svært at sige.
Da mange af vores fysiske arrangementer har op mod 100 deltagere og de mest populære har mere
end det, er vi reelt nødt til at vente med at lave fysiske arrangementer til restriktionerne er næsten
helt væk.
Hvornår det kommer til at ske, er der vist ingen, der kan spå om.

Økonomi
Ved et af de næste punkter her på generalforsamlingen vil vores kasserer Ole Sønderby Petersen
præsentere vores regnskab for 2021. Vi er jo i den situation, at vi helst skal have et underskud, så vi
kan få bragt kredsens formue yderligere ned.
Men vi kan sige, at corona også har sat præg på vores regnskab. Selv om vi som tidligere nævnt har
lavet en del webinarer i det seneste år, så kommer kredsen ud med et overskud på 378.131 kroner.
Ole vil lave en nærmere gennemgang af tallene, men det store overskud er årsagen til, at bestyrelsen
foreslår, at vi overfører 300.000 kroner til Fonden for Syge og Værdigt Trængende.

Derved får Fonden en væsentlig større formue, end den har i dag. En større formue i Fonden
betyder større investeringer, og det er afkastet af de investeringer, som vi deler ud til de
medlemmer, som søger støtte fra Fonden. Forslaget betyder således, at vi får flere midler, vi kan
dele ud til medlemmerne.
Selve forslaget om overførslen af flere penge til Fonden vil blive præsenteret lidt senere på
generalforsamlingen.
Fonden til Værdigt trængende
Nu vil jeg gå videre med nogle af de ting, som kredsen også har kunnet arbejde med trods corona.
Den første er netop Fonden til Syge og Værdigt trængende.
Fondens formål er at yde støtte til syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte
enker og enkemænd.
I 2020 uddelte vi i alt 15.000 kroner til to udmærkede medlemmer af Kreds 1 på baggrund af det
afkast, vi fik på Fondens investeringer.
Tilskud
Normalt plejer vi at uddele en række tilskud efter ansøgning. Det er til medlemmer på nedsat
kontingent og i høj grad til praktikant- og elevrejser.
Grundet corona er der ikke kommet ret mange ansøgninger om tilskud i 2020, men der er dog
kommet nogle enkelte.
Vi som altid med glæde har givet tilskud til Veteranklubben. Herudover har vi har givet tilskud til
julegaver og til sommerlejren for børnene på behandlingshjemmet Stuttgården.
Stuttgården ligger i Hillerød og kreds 1 har historisk en nær tilknytning til institutionen, som
tidligere var ejet af Københavnske Journalister. Kreds 1 udnævner tre af bestyrelsesmedlemmerne
på Stuttgården.
Kristian Dahl
Kristian Dahls mindelegat er jo Kreds 1s pris. Den har vi også uddelt dog under lidt anderledes
omstændigheder end normalt
Kristian Dahl er prisen, som populært bliver kaldt ”mini-cavling”. Den har været uddelt siden 1961.
I 2020 gik prisen til Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen fra DR.
Jeg vil gerne benytte lejlighed til at sige tak for indsatsen til det udvalg, der står for uddelingen af
legatet.
Jeg ved, at de gør et meget stort arbejde i den sammenhæng.
Særligt vil jeg sige tak til Hans Mortensen fra Weekendavisen og Kristoffer Eriksen, der begge er
stoppet i udvalget. Heldigvis har vi kunnet finde to gode nye medlemmer af udvalget.
Det består herefter af:

Formand: Pernille Aisinger, Fagbladet Folkeskolen
Ronja Pilgaard, Danwatch
Abdel Aziz Mahmoud, TV2
Miriam Dalsgaard, Politiken
Knud Brix, DR
Anders-Peter Mathiasen, Haddock Press
Simmelprisen
Det er en af nyskabelserne i kreds 1. I år skal vi uddele prisen for syvende gang.
Prisen er indstiftet til minde om kredsens mangeårige formand René Simmel
Den gives til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig
eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer.
Sidste år fik Lennart Steen fra TV2 prisen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til medlemmerne af Simmeludvalget for det arbejde,
de gør i forbindelse med uddeling af prisen.
Medlemmerne af Simmeludvalget er:
Formand: Maj Munk, Freelance
Repræsentant for Simmel-familien: Anne-Mette Gregers Simmel
Modtager af senest uddelte Simmel-Pris: pt. Lennart Sten, TV2
Ronja Pilgaard, Danwatch
Social pulje
Jeg vil også lige nævne en social pulje. Vi arbejder jo primært med faglige arrangementer, men vi
har gennem årene også set, at mange medlemmer har efterspurgt støtte til arrangementer af mere
socialkarakter.
Derfor besluttede vi os for i 2019 at prøve med en socialpulje på 20.000 kr., hvor medlemmerne
kunne søge om støtte til sociale arrangementer. Det var en succes.
Grundet corona synes vi ikke, at det gav så meget mening at lave puljen i 2020, men i bestyrelsen
har vi besluttet at afsætte 30.000 kroner, som vores gode medlemmer vil kunne søge, når hverdagen
bliver mere normal.
Vi vender tilbage med mere information, når tid er.
Bestyrelsens arbejde
Her til sidst i beretningen vil jeg gerne sige lidt om bestyrelsens arbejde. Vi holder cirka ni
bestyrelsesmøder om året, men gennem det seneste har arbejdet naturligt nok være præget af
corona.
Vi nåede at holde et enkelt bestyrelsesmøde fysisk i efteråret 2020. Resten af bestyrelsesmøderne er
foregået digitalt. Det har efter omstændighederne fungeret fint.

Vi håber, at kunne vende tilbage til mere normalt bestyrelses- og kredsarbejde på et tidspunkt efter
sommerferien.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle fra bestyrelsen for det arbejde, de har gjort i det forløbne
år.
Desuden skal der som altid lyde en stor tak til kredsens sekretær i DJ Mette Eeg for det arbejde hun
gør for kredsen og for et godt samarbejde i det forløbne år.
Og tak til alle medlemmer, der har deltaget i kredsens aktiviteter. Vi håber at se rigtigt mange af jer
også i det nye år uanset, om det bliver digitalt eller ved fysiske arrangementer.
På bestyrelsens vegne tak for ordet.

