Referat af generalforsamlingen for Kreds 1, den 4. marts 2021, afholdt live over Zoom.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
- Årsregnskab 2020
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
4. a. Forslag om midler til Safety Fonden
4. b. Forslag om midler til Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt
sådannes efterladte enker og enkemænd.
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent – kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
7. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Linda Garlov blev forslået og valgt til dirigent (tidligere direktør for DJ – nu direktør for AJKS). Hun
takkede for valget og var glad for, at GF overhovedet kunne afholdes, selvom det var en speciel form.
Hun påpegede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, senest tre uger før. Men måtte vi
overhovedet afholde generalforsamlingen digitalt? DJ havde fået udarbejdet et responsum hos
advokatfirmaet Bech-Bruun, som havde kigget vores vedtægter igennem og under disse særlige Covid19-omstændigheder, var det lovligt at afholde en generalforsamling digitalt, hvis der var mandat hertil,
hvilket bestyrelsen kunne afgøre. Så punktet var opfyldt og således konstaterede Linda, at Kreds 1’s GF
var lovlig. Herefter gennemgik hun nogle praktiske forhold i forbindelse med afstemninger,
kommentarer, chat mv. Til at hjælpe med teknikken, havde hun også Hans Jørgen Dybro.
2. Beretning for kreds 1 for 2021 v. formand for Kreds 1 - Frederik M. Juel.
: https://www.kreds1.dk/wp-content/uploads/2021/03/Beretning2020.pdf
Kommentarer:
Dirigent Linda Garlov: I kan nu skrive i chatten med jeres fulde navn for at få ordet.
Anders Stoffer: Tak for beretningen og tak for den gave, der er sendt ud - jeg har købt to gode øl. Tak
for de gode arrangementer, som I har lavet, trods Covid-19. Fedt, at I holder fanen højt.
Katrine Sejer: ”Tak for det (ordet, red.), jeg tager lige et kamera på, så I kan se noget…
Tak for en god beretning til formanden. Jeg synes, det er rigtig fint, alt det I har gjort med webinarer
her i det forgangne år. Jeg forstår godt, det kommer I måske også ind på lidt senere, men forslaget om
at overføre nogle penge til denne her fond… Men jeg vil gerne opfordre til, at man i bestyrelsen
overvejer at gøre noget særligt for det faglige og sociale fællesskab i kredsen her under genåbningen.
Så ja, bare en opfordring til det.”
Dirigent Linda Garlov: Hvad er den aktuelle arbejdsløshed, er der en, der har spurgt om på chatten. Det
kan jeg svare på - vi er højt ramt af Covid-19, mere end hver 10. medlem - 11 procent af vores
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medlemmer i gennemsnit - og særligt i hovedstaden, der nu er oppe på 12 procent - det er højere, end
jeg nogensinde har oplevet det.
Peter Thornvig (Formand i DJ:Fotograferne): Tak til bestyrelsen og tak til Frederik for beretning - tak,
fordi I er sociale i det, I foretager jer - det er en flot attitude og en vigtig attitude for en faglig forening.
Som formand for fotograferne kender jeg de udfordringer, I har stået med - så tak fordi I holder gejsten
og der er overskud til både at tænke socialt og tænke innovativt.
Cecilla Grodin: Tak for beretningen - et lille tip fra mig, der er sprognørd: Syge og værdigt trængende er
et gammelt udtryk, det ville være klædeligt at kalde denne fond noget andet mere tidssvarende - og så
vil jeg gerne pointere - med fare for at blive lynchet, at det stadig er et frit valg at blive vaccineret (jfv.
formandens tale). Godt, at I holder gang i møllen, selvom der har været så store udfordringer.
Nina Holm: Tak for gaven, jeg har ikke fået købt noget - tak, jeg er helt ny, jeg har deltaget i to
arrangementer - de var fantastiske - og jeg har haft telefonmøde med flere, men jeg synes også, det er
vigtigt, at I har fokus på socialt arbejde.
Frederik M. Juel, formand for Kreds 1: Tak for kommentarerne og opfordringen til at lave noget
samlende for kredsen. Det er en rigtig god ide. Lige hvad det bliver og hvornår, det ved vi ikke - vi
glæder os til at starte vores arrangementer fysisk op igen. Hvis I har gode ideer, så byd endelig ind. I
kan også gøre brug af vores pulje på 30.000 kr. - som kan bruges til sociale arrangementer. Ingen bliver
lynchet - vi vil gerne se på at ændre på navnet - denne fond er under regulering - selve fundatsen kan vi
ikke ændre på, det er en tung proces, men vi vil meget gerne finde et mere fængende navn.
Tina Johansen, formand for DJ: Tak for ordet, jeg hedder Tine, jeg er formand for DJ. Tak, fordi jeg må
deltage, jeg er selv K1-medlem - det er en fornøjelse at høre, hvordan I har kæmpet for at holde fanen
højt. Vedrørende de aktuelle arbejdsløshedstal - vi har nogle historisk høje ledighedstal. Mange
kollegaer er berørt af situationen, enten som fastansatte eller freelancere. Mange er i en svær
situation. Det er fint, vi kan være her på Zoom, men jeg savner at sidde fysisk sammen - det er det, en
kreds kan. Kredsen samler os geografisk, og derfor kan vi mødes. Jeg er ikke den eneste, der drømmer
om en stor genåbningsfest, jeg glæder mig til, at vi kan mødes igen på kryds og tværs. Men tak for
indsatsen.
Elisabeth Schioldann Von Eyben, bestyrelsesmedlem i Visuelt Forum, DJ: Tak til Frederik og bestyrelsen.
Fedt, at I også får stablet nogle arrangementer sammen etc. I forhold til de økonomiske tilskud, I kan
yde, så er de kun skrevet til journalister. Jeg ønsker, at det er lidt mere favnende - også for os grafikere,
fotografer etc. - så vi også kan få mulighed for at søge puljerne - det ville være rart for mine
’medlemmer’.
Karin Bech: Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant lige før jul. Jeg synes, vi skal få gang i vores FBgruppe og afholde alle mulige fysiske arrangementer, alt det vi kan, under alle mulige regler, så snart vi
kan. Lave fysiske møder i skoven etc., for vi trænger til at se hinanden.
Formand: Tak for indlæg - det er sådan set alle, der kan søge vores puljer. Alle medlemmer, der er
værdigt trængende, på nedsat kontingent etc. kan søge. Og den føromtalte sociale arrangementspulje,
vil naturligvis også være for alle medlemmer - så vores ordninger er åbne for alle medlemmer.
Dirigent Linda Garlov: Tak for det. Jeg vil forsøge på en pragmatisk måde at få godkendt formandens
beretning - hvis I ikke kan godkende den, vil jeg bede jer om at skrive i chatten. Ingen skriver. Den er
hermed godkendt.
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3. Kredsens regnskaber v. kasser Ole Sønderby Petersen:
Jeg havde set frem til at fremlægge et regnskab med en masse udgifter til en masse afholdte
aktiviteter, men det er ikke gået helt sådan:
Indtægter: Mindre indtægter end forudset. Budgettet blev lagt efter den sædvanlige optimisme, men vi
er faktisk gået 41. 000 kr. ned - det skyldes, at mindst 75 medlemmer er gået på pension. Derfor færre
indtægter. Men vi havde andre indtægter - fx bornholmerklubben, der tilbageførte nogle midler.
Indtægter i alt: 1,9 mio. kr.
Udgifter:
Fast honorar til formanden på 87.000 kr.
Vores bestyrelsesmøder er blevet væsentligt besparet - mange møder har været afholdt online og
færre ’diverse’ møder.
Aktiviteter for medlemmer - vi har kun brugt lidt over halvdelen af det, vi havde budgetteret med både Kreds Kino og Drink & Debat blev droslet helt ned efter marts 2020.
Fagfestival blev ikke afholdt i 2020.
Praktikant- og studierejser meget afdæmpet søgning på grund af rejserestriktionerne.
Veteranklubben har på baggrund af deres ansøgning modtaget årligt tilskud.
Stutgården - støttet blandt andet med julegaver.
Hele verden er gået i stå, men der er stadig mange udsatte journalister, så 20 kr. pr. medlem til Safety
Fonden.
Mindelegatet.
Simmel-Prisen - præget af mindre aktivitet.
Honorar vedrørende arrangementer - vi har ikke haft så mange ligeledes med henvisning til et lavere
aktivitetsniveau pga. Covid-19.
Tilskud: Givet mange tilskud til ferier/ferieboliger.
Cavling - givet 10.000 som vi plejer til arrangementer.
Diverse udgifter - det samme.
GF - veldækkede borde i Arbejdermusset - det kostede, selvom vi ikke kunne afholde arrangementet.
Administrationsbidrag til sekretær og kontor, som vi plejer.
Det giver samlet et overskud for 2020 i forhold til indtægterne på 378.131 kr.
Kritisk revisor: Elon Cohn
Jeg har gennemgået bilag og rapport.
Indtægter - faldet et lille nøk, det er ikke fordi, vi har mistet medlemmer - men grundet medlemmer,
der går på pension.
Udgifter kraftigt reduceret - det har vi også fået en forklaring på - møderne er afholdt digitalt. Udgifter
til medlemsaktiviteter er faldet - det er ikke godt. Bif-turene få og små - udgifter nærmest halveret i
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forhold til budgettet og tidligere år. Udgifter til oplægsholdere og freelancehonorarer er også faldet samlede sum til oplægsholdere - 51.501 kr. i 2020.
Udgifter til praktikanter i 2019 - 105.000 kr. i 2020 budgettet med 220.00 - men vi brugte vi kun 7.500
kr. inden nedlukningen.
Gaver til Stutgården steg med 25 procent fr 8-10.000 kr. plus Veteranklubben - jeg mener, disse poster
skal øges.
Bestyrelsesmøder - 12.000 kr.
378.131 kr. i overskud i 2020 - bestyrelsen skal være meget mere kreative, når landet igen åbner, så
medlemmerne kan få gavn og glæde af deres penge. Kammerater, jeg anbefaler, at I godkender
regnskabet.
Dirigent Linda Garlov: Er der nogle, der ikke kan godkende regnskabet, så skriv i chatten. Vi venter 30
sekunder. Ingen skriver - regnskabet er hermed godkendt.
Se kredsens regnskaber her:
Over 100 medlemmer samlet til digital generalforsamling | Kreds 1
4. a. Forslag om midler til Safety Fonden. Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen
Frederik M. Juel, formand for Kreds 1: Hvert år giver vi penge til godgørende formål - 20 kr. pr. medlem
om året. Bestyrelsen foreslår, at vi også giver 20 kr. pr. medlem. i 2021 til Safety Fonden
Dirigent Linda Garlov: Giver forslaget anledning til kommentarer? I kan skrive via chatten.
En skriver: Hvordan står det til med Safety Fondens regnskab?
Frederik M. Juel, formand for Kreds 1: Jeg kender ikke deres regnskab. Det vil vi gerne følge op på og
sikre os, at vores støtte kommer ud at arbejde hos vores kollegaer.
Tine Johansen, formand for DJ: Der er desværre rigtig meget brug for midler til Safety Fonden - det
brænder. Det er fx kollegaer i Mexico, Afghanistan, Syrien og Hvide Rusland, der søger om mange
penge - penge der går til at støtte mediearbejdere rundt om i verden - på flugt, til lægehjælp til juridisk
hjælp. I 2020 skulle vi have en indsamling til vores faglige festival, men måtte aflyse, derfor har vi ikke
samlet midler ind. Jeg ved, at de glæder sig til at få vores støtte - den Internationale Media Support
(IMS) - der er akut brug for den. Der vil være en decideret regnskabsfremlæggelse på Delegeretmøde
fra IMS.
Katrine sejer: Tak for ordet - jeg er ny, jeg vil gerne vide lidt om historien - plejer vi at give penge til
Safety Fund?
Frederik M. Juel, formand for Kreds 1: Det burde jeg have fortalt indledningsvist - vi har givet til dem i
mange år - alle de år, jeg har været med - vi mener, det er et godt og rigtigt sted at give.
Dirigent Linda Garlov: Godt, at du spørger, det kan godt blive lidt internt. I får nu 30 sekunder til at
stemme imod, hvis I ikke kan gå ind for forslaget om at yde støtte til Safety Fonden. Så er der gået 30
sekunder, ingen stemte nej. Forslaget er vedtaget.
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4. b. Forslag om midler til Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes
efterladte enker og enkemænd. Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen
Kasser Ole Sønderby Petersen: Jeg vil atter stille et udgiftskrævende forslag, og vi skulle jo være
kreative, har vi lige fået besked på blandt andet af vores kritiske revisor. Vi har forsøgt at være kreative
i forhold til de midler, vi har fået ud af året. Det er ikke meningen, at en faglig organisation som vores
skal være en sparebøsse, tværtimod, alle de her penge, de skal ud at arbejde til fordel for
medlemmerne. Så lad os endelig få brugt nogle af pengene. Vi har stillet et forslag, og nu lader vi lige
navnet hvile, men det er i hvert fald noget, der hjælper både socialt ramte, syge og værdigt trængende
medlemmer. Vi vil gerne føre vores gode resultatet fra år 2020 tilbage til medlemmerne på en fornuftig
måde. Vi har en fond, og den har kørt i årevis. Vi foreslår, at vi overfører 300.000 kr. fra vores overskud
til fonden til glæde for de værdigt trængende. Det vil binde pengene i fonden, så de ikke lige er til at få
ud igen. Til gengæld vil vi være i stand til at øge vores tilskud med 2/3 i fremtiden. Så det bliver et
rigtigt fornuftigt forløb. Vi håber, at I vil stemme for.
Dirigent Linda Garlov: Tak Ole. Er der nogle, der har kommentarer?
Katrine Seier: Jeg synes, det lyder som et fint forslag. Selvfølgelig skal de penge vi har ikke stå på en
konto, men bruges. Men så vidt jeg kunne forstå på regnskabet før, så stammer mange af de her penge
fra, at vi ikke har uddelt dem til fx studieture og praktikophold for praktikanter. Jeg var selv på en
studietur til Japan, hvor jeg fik masser af inspiration. Det er synd for dem, der ikke er kommet af sted.
Det vil være fornuftigt, hvis bestyrelsen kunne have set på, hvordan man kunne have brugt pengene på
en anden måde og en anden målgruppe. Der er en gruppe her, som bliver tabt, og som vi skulle kigge
på - det er trods alt fremtiden i branchen.
Krisitan Westfall: Kort spørgsmål - hvor stor er søgningen til fonden? Jeg synes grundlæggende, det er
en god ide at flytte pengene over, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget der bliver søgt
generelt?
Formand Frederik M. Juel: Omkring praktikanter og elever, det forstår jeg godt. Når vi ikke har givet
midler til den gruppe, så handler det om, at der ikke har været ansøgninger - og reglerne for
ansøgninger er helt uændret. Det ene udelukker ikke det andet. Alle praktikanter vil også fremover
kunne søge 1500 kr. hver gang, de er i praktik og skal ud at rejse. Med forslaget ønsker vi at tage det
ophobede overskud, over i fonden. Det går ikke ud over fremtidige praktikanter.
Med hensyn til søgninger, så er der flere, der søger, end penge der bliver uddelt. Det er afkastet af
formuen, som vi uddeler, og der er flere ansøgere, end vi deler ud. Så der er pænt med ansøgere, og
det er nogle penge, der falder på et meget tørt sted i forhold til dem, der får de penge. Det tør jeg godt
sige.
Kasser Ole Sønderby Petersen: Tak for relevante spørgsmål - selvfølgelig bliver der afsat lige så mange
penge som altid til praktik- og elevrejser, sådan skal det være, og sådan vil det være. Med hensyn til at
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give socialt støtte til de elever, der ikke har kunne komme ud at rejse, så vil jeg foreslå, at man ansøger
vores sociale pulje til arrangementer, som vi har, til fx at afholde en stor eksotisk fest, når vi igen må
den slags. Tak for gode input. Der er altid ansøgninger til vores pulje for værdigt trængende, nu kan vi
gøre det endnu bedre.
Ronja Pilgaard medlem af bestyrelsen: Jeg synes det er sympatisk, at vi gerne vil gøre noget for de
studerende, for de har været virkelig hårdt presset, men det er også en global krise, og vi har lige hørt,
at der er rekordhøj arbejdsløshed, derfor er det afgørende, at vi får flere midler i puljen også til
arbejdsløse i kredsen. Vi er en fagforening, mere end vi er en interesseorganisation. Så skal jeg huske at
sige, at puljen til studieture den findes stadig, og vi har aldrig givet et afslag, så vidt jeg husker. Så søg.
Peter Thornvig, formand for fotograferne, DJ: Nu sagde Linda før, at vi taler indforstået. Nu taler vi om
værdigt trængende, men hvad er værdigt trængende?
Martin Hjort: Jeg synes, fonden er fremragende. Det er fantastisk, at vi har mulighed for at overføre et
større beløb. Mange har behov, der er flere ansøgere, end midler, så det bakker jeg op om. Det er
vigtigt, at vi kan hjælpe dem, der er i knibe, det gør vi på den bedste måde med denne fond.
Formand Frederik M. Juel: Uddeling fra fonden til værdigt trængende journalister foregår ved, at der
bliver annonceret; medlemmer sender en ansøgning, hvor de beskriver deres situation. Det er en
vurdering ud fra ansøgningen - folk, der er uheldige; der er røget ud af job, har været udsat for
sygdom; familiesager mv. Værdigt trængende, der har det økonomisk rigtig svært.
Elisabeth Schioldann Von Eyben, bestyrelsesmedlem i Visuelt Forum, DJ: Jeg er nødt til at gentage mit
spørgsmål. Når der er i fundatsen står, at det er til journalister, hvordan tager det så også hensyn til
fotografer, grafikere mv.
Frederik M. Juel, formand for Kreds 1: Det er ikke et kriterie, at man er journalist for at søge, vi
bevilliger legater til alle medlemmer uanset deres faglige baggrund.
Dirigent Linda Garlov: Afstemning: Skriv i chatten, hvis I ikke kan gå ind for at overføre penge til
”Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og
enkemænd”. Ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget.
Punkt 5: Valg
I år skal vi vælge:
Formand
Næstformand
Ordinære bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
Kritisk revisor
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Dirigent Linda Garlov: Frederik Juel genopstiller som formand, men der er jo mulighed for at tage
kampen op mod Frederik. Ingen stiller op. Frederik er valgt for kredsen i et år. Tillykke.
Næstformand for to år. Maj Munk genopstiller - er der andre, der gerne vil stille op? Det var der ikke.
Maj Munk er genvalgt i kredsen for de næste to år.
Valget til selve bestyrelsen: Vi skal have valgt 7 medlemmer - 4 for to år og 3 for 1 år. De fire, der får
fleste stemmer, får to år og dem, der får færrest, sidder i et år. Afstemningen foregår over mail - man
kan stemme på op til 6 repræsentanter. Alle kan stille op og får 30 sekunder til at præsentere sig selv.
Jeg har allerede fået 8 navne, og der er plads til flere.
Deniz Serinci: Jeg er freelancer, og jeg har siddet i bestyrelsen i flere år - jeg er også forfatter fx om
journalisters vilkår i Tyrkiet. Jeg tænker, at vi skal holde fast i flere webinarer - fx video, lyd, infografik
etc. Vi bør også til at holde fysiske arrangementer igen i takt med, at landet åbner.
Ronja Pilgaard: Jeg er undersøgende reporter og har siddet i Kreds 1 i fire år, det vil jeg gerne blive ved
med og ligge min indsats i Simmeludvalget og som arrangementsansvarlig. Min dør står åben, jeg
modtager gerne ideer.
Kristian Westfall: Jeg er selvstændig - har eget kommunikationsbureau og har arbejdet som både
journalist og konsulent - og vil gerne bringe min kommunikationsbaggrund ind og arbejde med den. Jeg
er cand. soc. og optaget af politisk kommunikation. Mange af kredsens webinarer er rigtig gode, jeg vil
gerne tage mere fat i, hvordan vi skriver bedre til nettet.
Lene Ambro Kragh: Jeg er uddannet journalist tilbage på Berlingske - og har arbejdet på mange
blade og aviser og lavet illustrationer mv., så min baggrund er lidt anderledes. Jeg vil gerne se på
kvinderoller i medierne, forskellige fagligheder mv.
Martin Hjorth: Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i en femårig periode, men stoppede, da jeg skulle
arbejde for Europaparlamentet. Tidligere var jeg ansvarlig for arrangementer, det ville jeg meget gerne
være med til at løfte igen eller træde til der, hvor der er behov.
Niels Peter Arskog: Jeg har været med i bestyrelsen i 13 år. Jeg vil gerne tage en sidste runde nu, derfor
stiller jeg op til valg igen. Det der har ligget mig på hjertet, det er medlemsaktiviteter og
arrangementer, det har de fleste københavnske journalister stiftet bekendtskab med, når jeg har stået
og krydset af mv.
Ole Sønderby Petersen: Jeg har siddet i bestyrelsen her i 6 år - været kasserer i 2 år, har været
tillidsrepræsentant mm., fordi jeg synes, det er vigtigt at være aktiv i det faglige arbejde, danne
netværk, der gør os til dygtige og slagkraftige kommunikatører og journalister.
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Pari Khadem: Jeg er medlem af TV-Gruppen – der har over 200 medlemmer. Jeg synes, at hver
bestyrelse skal afspejle de grupper, der også er en del af Kreds 1. Det er vigtigt, at alle føler sig
inkluderet.
Charlotte Pardorf: Jeg er med i den nuværende bestyrelse som fotojournalist. Kan vi få flere ideer til,
hvordan vi kan samles og få et bedre fællesskab - hvad kan vi gøre for hinanden - inddrage flere
medlemmer, så alle er med.
Dirigent Linda Garlov: Der er ikke flere, der har givet sig til kende. I får nu en mail ud, hvor det vil
fremgå, at I kan stemme. Der skal vælges 7 - men I må kun stemme på 6 - I må gerne vælge færre men højst 7. Vi tager nu 10 minutter til at stemme, så det foregår i god ro og orden. Er der spørgsmål til
proceduren? Er der nogle, der har problemer, så sidder Mette Eeg klar –
kreds1@journalistforbundet.dk - som I kan henvende jer til:
Nu er der gået 10 min.:
Valgt for 2 år:
Ronja har fået 51 stemmer
Ole - 48 stemmer - næst flest
Dennis har fået 41 stemmer
Niels Peter - 36 stemmer Valgt for 1 år:
Martin Hjort og Lene Ambro Kragh har fået lige mange stemmer.
Kristian Westfall - 30 stemmer - dermed også valgt for et år.
Tillykke til de 7, som er valgt til bestyrelsen.
Pari Khadem, Charlotte Pardorf og Karin Bech stiller op som suppleanter.
Her skal vi stemme om, hvem der skal være suppleant 1, 2 og 3. suppleant. Der er 30 sekunder til at
præsentere sig i:
Pari Khadem: Det er vigtigt, at den visuelle gruppe bliver præsenteret - jeg har siddet i TV-Ggruppen
siden 2011 – og jeg har været medlem af Kreds 1 siden 2011.
Charlotte Pardorf: Jeg vil sige tak for de stemmer, jeg har fået, jeg er også glad for at være suppleant.
Mit fokus vil være på kreative ideer til nye fællesskaber, digital oplæring og tilvænning i takt med, at vi
åbner op.
Karin Bech: Jeg tog i alt beskedenhed initiativet til at vi fik et gavekort, nu da vi ikke kunne møde fysisk
op til Generalforsamlingen. Jeg går ind for skovture, walk and talk med head phones etc. Jeg synes,
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kredsen har været helt usynlig i forbindelse med Covid-19, det er også derfor, at jeg ikke stiller op igen
til kredsen, men jeg vil gerne stille op til suppleant.
Dirigent Linda Garlov: I skal nu stemme igen - I må sætte to krydser for valg af tre suppleanter.
Karin Bech fik 35 stemmer - dermed 1. suppleant
Pari Khadem & Charlotte Pardorf fik lige mange - 27 stemmer.
Ny afstemning om de to sidste pladser: I kan nu kun stemme på en - enten Pari eller Charlotte.
Afstemningen er nu slut: Charlotte Pardorf har fået flest stemmer - med 28 stemmer.
Pari har fået 24 stemmer og er således 3. suppleant. Tillykke med valget.
Så fik vi en ny bestyrelse og suppleanter - så skal der vælges en autoriseret revisor - bestyrelsen peger
på Niels Harder som statsaut. revisor og en revisor mere - den kritiske revisor, der forslås genvalg af
Elon Cohn som kritisk revisor. Begge forslag vælges.
6. Fastsættelse af kredskontingent – kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kasserer Ole Sønderby Petersen: Tak for ordet og for valget, det skal nok blive godt med den nye
bestyrelse. Vi foreslår fra bestyrelsens side, at vi fremlægger et uændret kontingent pr. måned til 20 kr.
- vi har før forslået, at det sættes ned, men det blev stemt helt ud, så vi forslår de samme 20 kr.
uændret.
Dirigent Linda Garlov: Skriv i chatten, hvis I er imod dette forslag. Det lader til at været tilfældet, at
kontingentet fastholdes på de 20 kr. Så går vi til budgettet.
Kasserer Ole Sønderby Petersen: Dette er blot et orienteringspunkt - den nye bestyrelse kan disponere
anderledes, men budgettet her er det, som denne bestyrelse har foreslået som pejlemærke. I - GF - har
jo lige stemt for, at vi bruger 300.000 kr. til Fonden for værdigt trængende. Vi skal gøre vores bedste
for, at vi afholder så mange aktiviteter som muligt: Medlemsmøder, fysiske arrangementer, Kredskino,
Drink & Debat etc. Vi håber at kunne opretholde et højt aktivitetsniveau. Simmel-Prisen og Kristian
Dahl-budgettet er det samme. Det gælder også for Safety Fonden.
Fagfestival afholdes ikke i 2021.
Elevrejser er forøget med 50 procent.
Resten af vores støtte har jeg fastholdt - ferieboliger, Stutgården, Veteranklubben etc.
Vi øger puljen til sociale aktiviteter til 30.000 kr.
Alt i alt ender vi med et mindre underskud på 19.000 kr. Vi har en formue at tære af, og det gør vi vores
bedste til - med det forbehold, at Covid-19 fortsat hærger.
Dirigent Linda Garlov: Budgettet skal ikke godkendes, men I må gerne spørge eller komme med
kommenterer - marker i chatten.
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7. Eventuelt
Anders Stoffer: Tak for en god GF og tillykke til alle valgte - jeg vil gerne slå et slag for
den 25. april 2021, hvor Dansk Journalistforbund afholder Delegeretmøde 2021. For første gang
deltager Journalisterne i DJ som en specialgruppe. Der er 29 pladser, 19 er besat - så jeg håber, så
mange af jer finder jeres specialgruppe og tilmelder jer delegeretmøde og dermed finder retningen for
forbundets fremtid.
Nina Holm: Jeg vil gerne hjælpe på sociale medier - Facebok / Instagram etc., men jeg har brug for alt
mulig i forhold til kommunikation.
Dirigent Linda Garlov: Tak for det, Nina. Er der flere, der har mere til evt.? Det er ikke tilfældet.
Formand for kreds 1, Frederik M. Juel: Tak for et godt samarbejde til Janus, vores tidligere
næstformand, der var freelancerfotograf, og som nu har skiftet erhverv og er ved at uddanne sig til
skibsfører under Mærsk - held og lykke til ham og tak for samarbejdet. Og tak til Linda som dirigent tak for genvalget til formandsposten og tak til alle valgte til bestyrelsen - jeg glæder mig til at
samarbejde med jer.
I får en mail med yderligere information og med mødedatoer. Stor hånd til vores sekretær Mette Eeg.
Hun får blomster og chokolade. Nu til Maj Munk og Simmel-Prisen.
Næstformand Maj Munk: Tak for valget. Mærkeligt at være kollegaer i denne tid, men det forhindrer os
heldigvis ikke i at uddele Simmel-Prisen, som vi gør for 7. år.
Læs mere om prisen her: http://www.kreds1.dk/legater-og-tilskud/simmel-prisen/
Referent: Charlotte Geckler.
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