
Referat af kredsbestyrelsesmøde forud for GF den 4. marts 2021 

Online 

 
Kl. 15:30 – 16:30: Digitalt - TEAMS 

 

Mødedeltagere: 

Frederik Monrad Juel (FMJ), Ole Sønderby Petersen (OSP), Maj Munk (MM), 
Deniz Serinci (DS), Niels Peter Arskog (NPA), Charlotte Pardorff (CP), Ronja 
Pilgaard (RP), Hannah Paludan Kristensen, (HPK), Karin Bech (KB) 

 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Maj Munk (MM) 

Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

 
1. Godkendelse af referat 
1.1 - Referat fra mødet fra den 16. februar 2021. Godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens Økonomi. De sidste rettelser er nu indarbejdet i regnskabet og OSP er klar 
til at præsentere det på Generalforsamlingen. Der plejer at komme spørgsmål til hhv. 
boligerne i London og Le Broc og det har FMJ også lovet at bidrage med historikken på. 
Budget er lagt med + 76.000 mere end vi får ind via kontingenter og det er for at nedbringe 
kredsens formue.  
- Årsregnskab for 2020 
- Budget for 2021 
 
 
3. Sager i Kredsen 
3.1 - Generalforsamling 2021 – digital. FU er klar hos Webstream. Dirigenten Linda Garlov 
kommer også. FMJ byder velkommen og opfordrer til at man kan melde sig som delegeret 
til A-kassen. FMJ informerer om, at vi afslutter med at uddele Simmel-Prisen. Det er Maj 
som uddeler prisen. 
OSP: Forslag om at bestyrelsen lige præsenterer sig. Super kort præsentation men så ved 
medlemmerne hvem bestyrelsen består af. 
Vi holder ikke et minuts stilhed men nævner, at vi gerne vil ære dem, men at formatet ikke 
passer. 

 
 

3.2 – Hvem stiller op? Opdatering af liste over, hvem der stiller op til GF – FMJ- Til 
Orientering 

 Formand – FMJ 
 Næstformand – MM 
 Bestyrelsesposter: 

Deniz Serinci 
Kristian Westfall 
Martin Hjort 
Niels Peter Arskog 



Ole Sønderby Petersen 
Pari Khadem 
Ronja Pilgaard 
Lene Ambro Kragh 

 Suppleanter: 
Karin Bech 

 
 
3.3 – Kort gennemgang af vores tre forslag til GF 

 Overførsel af midler til Fonden for værdigt trængende 
 Penge til Safety Fonden - 20 kr. som vi plejer pr. medlem 
 Uændret kontingent 
Fremlæggelse af budget er kun til orientering til GF. 

 
 
3.3 – Hvem præsenterer hvad til GF 
Velkommen og beretning – FMJ 
Årsregnskab – OSP 
Forslag om overførsel af midler til Fonden for værdigt trængende – OSP 
Forslag om penge til Safety Fonden – FMJ 
Forslag om uændret kontingent samt budget for 2021 – OSP 
FMJ siger tak til dirigentet og runder mødet af med lige at informere de nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer om, at førstkommende møde er den 24. marts. 
Og så siges der tak for deltagelse og FMJ giver ordet til MM. 
Officielt er GF nu slut men MM afslører hvem, der får Simmel-Prisen. 
 
3.4. – Afholdte webinarer. 
Der er god tilslutning til webinarerne. Gennemsnitligt antal deltagere er højere end ved 
vores fysiske arrangementer. 
Webstream har lavet et lille statistik-modul, så vi fremadrettet kan få detaljerede tal på 
hvor mange der deltager og på hvor mange der ser det efterfølgende. 
Vi skal holde godt øje med evalueringerne for det giver et godt fingerpej til hvad vi skal 
lave af webinarer. Nogle af dem kan være en fortsættelse så det er for øvede. 
 
3.5. – Forslag til kommende arrangementer 
Vi afventer Marlenes input til de kredskinoer vi tidligere har givet tilsagn til. Charlotte 
Geckler er også i gang med at sætte nogle af de arrangementer op, som vi har givet 
tilsagn om, at de kan gennemføres som webinarer. 
Den nye bestyrelse skal lige så snar det er muligt drøfte muligheden for igen at afvikle 
fysiske arrangementer. 
 
 
4. Sager i DJ 
4.1 - Orientering om HB-møde. Der har været HB-møde den 20. – 21. februar. Mødet 
indeholdt et miniseminar om fastholdelse af medlemmer. Der var gennemgang af 
regnskab og budget. Der blev fremlagt en ny model for hvordan tabt arbejdsfortjeneste 
kan/skal håndteres. Der var også en overordnet gennemgang af emnerne på 
delegeretmødet som for størstedelens vedkommende er administrative punkter.  
Lønstatistikken fremlagt. Der er fortsat problemer med dimittend-lønstatistikken. 
 
 
 
 
 
 



 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
5.1 – Tilskud 
Ingen ansøgninger. 
 
 
6. Eventuelt 
Næste møde onsdag den 24. marts, kl. 17 - 19. 
 


