
Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 19. maj 2021 

 

Mødedeltagere: 

Frederik Monrad Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), 
Ronja Pilgaard (RP) og Niels Peter Arskog (NPA) 

Afbud: 
Lene Ambro Kragh, Martin Hjort, Kristian Westfall og Deniz Serinci. 

Mødeleder: Frederik Monrad Juel (FMJ) 

Dirigent: Maj Munk (MM) 

Referent: Mette Eeg (ME) 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 
 
Godkendelse af referat af den 21. april. Referatet blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens økonomi – OSP gennemgik det første kvartalsregnskab. Vi er faldet i 
kontingentindtægter og det skyldes enten faldende medlemstal eller at vi får flere ældre 
medlemmer som betaler nedsat kontingent. GF var selvom det var virtuelt ikke gratis. Der 
var udgifter til stemmeoptælling, livestreaming og gavekort. Også ferieboligerne var der i 
første kvartal stor søgning til og hermed udgifter til tilskud for kredsen. 
 
- Negative renter af kredsens indestående (bilag 3) 
Vi kan ikke undgå udgifter på de 8.000 kr. pr. år for vores indestående med mindre vi 
investerer kredsens midler i værdipapirer. Det er dog ret risikabelt med de udsving der er, 
og har været på aktiemarkedet. Bestyrelsen er enige om, at det er for risikabelt, og at vi 
kan risikere at sætte medlemmernes penge over styr. Derudover er der også nogle etiske 
overvejelser omkring aktiespekulation. 
FMJ: DJ sætter hele deres bank-porteføjle i udbud og vi har mulighed for at gå med i 
puljen og se hvad vi bliver tilbudt. Bestyrelsen beslutter at ’gå med’ i udbuddet og tage 
stilling til, om det kan være noget for kredsen, når DJ har modtaget udbudsmaterialet. 
 
 
3. Sager i Kredsen 
 
3.1 - Skal vi have sommerafslutning? 
FU indstiller til, at vi som det ser ud lige nu, venter til 1. august med at holde fysiske 
arrangementer, da smitteudviklingen i København er høj lige nu. Bestyrelsen beslutter, at 
vi ikke afholder sommerafslutning i år. 
 
3.2 - Hvornår starter vi med fysiske arrangementer igen? 
Vi kan først tage endelig stilling til om vi kan komme i gang med fysiske arrangementer til 
august. Vi beder kredsens to arrangementsplanlæggere om at prøve at indgå aftaler med 
oplægsholdere om, at vi håber på at kunne afholde fysiske møder fra 1. august, men at vi 
kan risikere, at skulle afholde aktiviteter som webinarer.  



Webstream: Opfordring om at lave en aftale med Webstream om at kunne aflyse til 
reduceret pris/ingen pris med relativ kort varsel.  
Ansvarlig: FMJ 
 
3.3 - Debat om målsætning for arrangementer.  
Bestyrelsen drøftede de forskellige aktiviteter vi hidtil har udbudt.  
RP: Mange medlemmer har tilkendegivet, at webinarer er et rigtig godt supplement. Og det 
understøttes af de mange tilmeldinger til netop kredsens webinarer. 
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med webinarer, også når Corona ikke er en modspiller. 
Drink & debat ønskes igangsat igen efter sommerferien. 
En fordelingsnøgle for resten af året blev aftalt til: 1/3 webinarer og resten skal gerne være 
fysiske arrangementer. 
Ressource: ME oplyser, at webinarer rent administrativt er lettere at håndtere, og derfor 
kan antallet af aktiviteter pr. måned sættes op uden administrative udfordringer.  
 
Formålsmålsætning: FU kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde med 
fordelingen på vores arrangementer og med vægtning på bl.a. netværk og faglighed m.m., 
så vi helt konkret har et styringsredskab til fordeling og planlægning af kredsens aktiviteter: 
Ansvarlig: FU 
 
 
3.4 - Nyt logo 
Lang proces omkring nyt logo og nu sætter vi gang i at få to tilbud ud fra de tidligere 
drøftelser.  
Ansvarlig: FMJ 
 
3.5 - Pulje med 30.000 kr. til sociale aktiviteter.  
Medtages i et nyhedsbrev og et selvstændigt FB-opslag. 
 
Søg midler til et socialt arrangement 
Fodboldturnering, biograftur eller måske en byvandring? Hvis I har en god idé til et socialt 
arrangement for medlemmer af Kreds 1, så er det nu, I skal slå til. 
 
Kreds 1 har oprettet en pulje på 30.000 kr. til sociale arrangementer. Send en ansøgning 
med budget og en beskrivelse af arrangementet til kreds1@journalistforbundet.dk senest 
onsdag den 1. september.  
Eventuelt tildelte midler skal bruges i indeværende regnskabsår. 
Ansvarlig: FMJ 
 
Sendes ud i et nyhedsbrev med en tak for en skør sæson pga. Covid19 og med ønsket om 
mere normale vilkår efter sommerferien.  
Ansvarlig: FMJ 
 
3.6 - Skal vi have et bestyrelsesseminar? 
Mødet i august ændres til et bestyrelsesseminar fredag den 20. august, kl. 15:30. Vi slutter 
af med noget mad. Det er vigtigt, at vores nye kolleger i bestyrelsen kan deltage. 
Ansvarlig: FMJ sørger for invitation til bestyrelsen. 
 
3.7 - Evaluering af afholdte arrangementer 
Vi har et stort ønske om at forbundets nye crm-system snart kan tilbyde at anvende 
evalueringer. Det er værdifuld viden, når deltagerne evaluerer arrangementerne. 
 
 
 



Webinar-arkiv: Det er et stort plus, at vi har et arkiv over afholdte webinarer. Mange 
medlemmer benytter sig af muligheden for at kunne se webinarerne forskudt. Vi fortsætter 
med at tilbyde 30 dages adgang til afholdte webinarer for de webinarer, hvor vi kan lave 
aftale med oplægsholderen herom. 
 
 
3.8 - Kommende arrangementer 
Bestyrelsen kom med input til emner til Drink og Debat, som vi prøver at afvikle den 27. 
august. 
Vi skal desværre også igen prøve at finde et permanent sted til Drink & Debat.  
ME kontakter Kunstforeningen og hører om vi kan være der til august-mødet. 
 
 
3.9 - Farvel og goddag middag 
Mandag den 14. juni kl. 18:00 siger vi goddag til nyvalgte og farvel til afgående 
medlemmer.  
Mødested: El Meson, Hauser Plads 12, 1127 København K. 
Ansvarlig: FMJ 
 
  
4. Sager i DJ 
 
4.1 - Orientering fra seneste HB-møde 
Det første HB-møde efter delegeretmøde og blev afholdt som et seminar.  
DJ’s FU blev nedsat og består af formand, næstformand for DJ, Elisabeth fra 
Journalisterne og Anders stoffer og FMJ. 
 
Der er etableret tre nye udvalg: 
.  

• Et trygt arbejdsliv-udvalg (rammer, aftaler og lovgivning) 
Formand Sus Falch. Næstformand FMJ. 

 

• Et åbent og oplyst samfund-udvalget (mediepolitik, etiske retningslinjer, åbenhed) 
Formand: Palle Jensen 

 

• Fag, fremtid og fællesskab-udvalget (fagligheder, identitet, uddannelse, 
kompetenceudvikling) 
Formand Per Schultz-Knudsen 

 
Derudover blev følgende udvalg nedsat: 

• Arbejdsgruppe om godtgørelse for fagligt arbejde (fortsættende udvalg) 

• Arbejdsgruppe om selvstændige 

• Arbejdsgruppe om nyt navn (fortsættende udvalg) 
 
Det ordinære HB-møde handlede hovedsageligt om økonomi. 
 
Delegeretmødet: Det var en speciel oplevelse at holde et online heldags delegeretmøde. 
Det var ikke optimalt og håbet er, at det var sidste gang, at det skal holdes online. 
Svært med lange indlæg.  
Møde med kredsformændene blev afholdt digitalt forinden delegeretmødet. Der er aftalt 
nyt møde igen til august, hvor vi tager temperaturen på, hvordan det går. 
  



 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
 
11 praktikanter fra Dagbladet Børsen drager på studietur til Bornholm den 20. - 23. maj. 
Vi har bevilliget 16.500 kr. 
  
 
6. Eventuelt 
 
Næste ordinære møde er onsdag den 16. juni, kl. 17 – 20 på Gammel Strand. 
 
 
Kommende møder: 
Fredag den 20. august, kl. 15:30 
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 


