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1. Godkendelse af referat 
 
1.1 - Referat fra KB-mødet den 24. marts 2021.  
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse i punkt 3.3. 
 
2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens økonomi. OSP oplyste, at vi afventer den første kvartalsvise opgørelse fra 
DJ. Den modtager vi senest 40 dage efter en kvartalsafslutning, og den sendes med ud 
med dagsordenen til næste møde og gennemgås. 
 
 
3.  Sager i Kredsen 
 
3.1 – Tilbud om opbevaring af webinarer i bibliotek 
Webstream tilbyder at hoste vores optagede webinarer til kr. 2.800 pr. måned og så kan vi 
genudsende dem efter behov. I dag køber vi en måneds opbevaring og har det liggende 
online til 700 kr. pr. arrangement i 30 dage. 
Bestyrelsen drøftede dette og enighed om, at det er for dyr en løsning og der kan også 
potentielt udvikle sig rettighedsproblemer. Vi takker nej tak og fortsætter med modellen 
med en måneds hosting pr. webinar, såfremt den enkelte oplægsholder siger ok til dette. 
 
3.2 – Nyt logo 
FMJ orienterede om en noget langstrakt proces i forhold til at få udarbejdet nyt logo, og at 
få afklaret rettighedsforhold i forhold til en tilpasning til det logo, som DJ har fået 
udarbejdet. Kredsen får nu et bud på nyt logo fra 2 grafikere. Ansvarlig: FMJ. 
 
3.3 – Konkret henvendelse på webinar 
Bestyrelsen drøftede prisen på et webinar om Video-storytelling, som lå i den højere ende 
af prisskalaen. Efter at have vendt det i bestyrelsen, var der enighed om, at vi ønsker at 
tilbyde dette webinar til medlemmerne selvom det prismæssigt er lidt ud over det, som 
kredsen normalt betaler.  
 
I forlængelse af den konkrete henvendelse blev bestyrelsen enige om, at sætte kredsens 
prispolitik på dagsordenen til en generel drøftelse, og efterfølgende få formuleret en 
prispolitik. 
Ansvarlig: MH kommer med et oplæg til FU inden næste møde. 



 
 
 
3.4   Evaluering af afholdte arrangementer 

 7. april, Den visuelle præsentation – et spørgsmål om liv og død med Gert K. 
Nielsen, 135 medlemmer var tilmeldt. 

 14. april, Fra idé til app med Taregh Jasemian, 57 medlemmer var tilmeldt. 
 
3.5   Kommende arrangementer 
 
MH gennemgik det kommende program og vi har på nuværende tidspunkt fyldt næsten 
helt op med arrangementer frem til sommer. 
 
Vi mangler at få programsat en eventuel sommerafslutning. Det tager vi op på maj-mødet, 
når vi kender til de aktuelle restriktioner i forhold til Corona. 
 
Der er brug for hurtige svar og afklaringer til kredsens to arrangementsansvarlige i forhold 
til konkrete aktiviteter. Derfor vendte bestyrelsen den tidligere beslutning om at have 
udpeget to fra bestyrelsen som arrangementsansvarlige, som i praksis måske er lidt for 
tidskrævende. 
Det blev derfor foreslået, at der vælges en fra kredsen, som er den primære kontakt til 
kredsens arrangementsplanlæggere og at de to arrangementsansvarlige så sparrer med 
hinanden efter behov. 
FMJ taler med MH og LAK om rollefordelingen. 
 
 
3.6   Pulje med 30.000 kr. 
Udskydes til næste møde, når vi kender de aktuelle Corona-restriktioner. 
 
 
3.7   Hvornår starter vi op med fysiske arrangementer igen? 
Hele bestyrelsen ser frem til dette. Det er dog vigtigt, at vi først starter op med fysiske 
arrangementer, når vi også kan få forplejning uden Corona-udfordringer med udendørs 
servering, to-go, tjek af Corona-pas osv. 
 
 
3.8   Mødeplan 
Mødeplanen blev vedtaget med en enkelt rettelse til årets sidste møde. Se planen sidst i 
referatet. 
 
 
4. Sager i DJ 
 
4.1 - Orientering om HB-møde 
Det står i delegeretmødets tegn, som er nu på søndag. Mødet er online og en enkelt dag. 
FMJ har været til formandsmøde og der var en forespørgsel på, om andre kredses 
medlemmer kan deltage i Kreds 1’s webinarer. Bestyrelsen drøftede forespørgslen og 
umiddelbart var bestyrelsen positivt indstillede. Der skal tages stilling til eventuel pris for 
dette og det skal undersøges, hvordan det i praksis eventuelt kan gribes an. 
 
 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
Tal til øjet – en konference om visuel kommunikation. Denne konference har kredsen 
støttet de sidste mange år. Bestyrelsen ønsker at støtte på samme vilkår som tidligere. 



Det vil sige Kreds 1 støtter med en underskudsgaranti på kr. 10.000. Ansvarlig for svar til 
ansøger: FMJ. 
 
 
6. Eventuelt 
 

 Farvel og goddag middag bliver mandag den 14. juni, kl. 18:00. Send gerne forslag 
til et godt sted til FMJ. 

 Næste møde er onsdag den 19. maj, kl. 17 – 20. Det afklares inden mødet, om vi 
eventuelt kan mødes fysisk på Gammel Strand og muligvis kombineret med digital 
deltagelse for dem, som ikke ønsker at deltage i fysiske møder endnu. 

 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 16. juni kl. 17-20 
Onsdag den 18. august kl.17-20 
Onsdag den 22. september kl. 17-20 
Onsdag den 20. oktober kl. 17-20 
Onsdag den 17. november kl.17-20 
Torsdag den 2. december, kl. 16 – 18 med efterfølgende julefrokost. 
 
 
 
 

Referent: Mette Eeg 
 


