
Referat af kredsbestyrelsesmøde den 22. september 2021 

 

Mødedeltagere: 

Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), Ronja 
Pilgaard (RP), Niels Peter Arskog (NPA), Lene Ambro Kragh (LAK), og Kristian 
Westfall (KW) 

Afbud: Martin Hjort og Deniz Serinci 

Mødeleder: Frederik M. Juel 

Dirigent: Maj Munk 

Referent: Mette Eeg 

 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1 – Referat fra 18. august 2021 blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi. OSP gennemgik kredsens økonomi. Ikke de store udsving siden 
sidst. Vi har fået rettet kredsens tilskud til IFJ Safety-fonden med bidraget for 2021. 
Derudover er OSP nu blevet anden godkender i forhold til kredsens fakturaer. Faktura-flow 
er således, at ME modtager fakturaer og konterer og sender til DJ’s økonomiafdeling, som 
herefter registrerer en faktura i DJ’s økonomisystem. Herefter kommer den til endelig 
godkendelse først hos ME og herefter hos OSP. 
- Antal medlemmer - FMJ orienterede om udviklingen i medlemstallene, hvor vi fra sidste 
år og til dato har en stigning på 3,7% i fuldt betalende medlemmer. Det er en positiv 
udvikling. FMJ spørger Håkon Stolberg om vi kan få disse tal kontinuerligt. Der spørges 
samtidig ind til, hvad tallet ’Andet’ dækker over i opgørelsen. 
 
3. Sager i Kredsen 
3.1 - Ny bestyrelse til Stutgården.  
Stutgården er et behandlingshjem i Hillerød, som er beliggende i Cavlings tidligere bolig 
og derfor har Kreds 1 en særlig tilknytning til hjemmet. Det er børn med særlige 
udfordringer der bor på hjemmet. Halvdelen af børnene kommer fra hårdt belastede hjem 
og den anden halvdel af børnene har diverse diagnoser. Børnene bor på hjemmet. Vi har 
to medlemmer, som vi indstiller til bestyrelsen. Bestyrelsen støtter genvalg af de 
nuværende 2 bestyrelsesmedlemmer. FMJ meddeler Stutgården bestyrelsens beslutning. 
Bestyrelsen udtrykte et ønske om et besøg på Stutgården. Ansvarlig for aftale med 
Stutgården: FMJ. 
 
3.2 - Nyt medlem til Kristian Dahl efter Knud Brix pga. nyt job som chef desværre ikke 
længere kan være medlem af priskomiteen. FMJ er ansvarlig for hvervning af nyt medlem 
blandt bestyrelsens kandidater. 
 
3.3 - Generalforsamling 
- Tidspunkt den 9. marts 
- Sted: Arbejdermuseet 
- Bestyrelsen foreslår Linda Garlov som dirigent. FMJ tager kontakt til LG. 
- Skal vi gøre noget for at tiltrække deltagere? Skal vi fx have underholdning eller andet? 
MM: Opfordrer til, at vi kontakter tillidsfolkene på de store arbejdspladser/formændene for 
specialgrupperne og beder dem gøre opmærksom på kredsens generalforsamling. Udover 
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at vi selvfølgelig selv har det både på hjemmesiden, som annonce i Journalisten og i 
nyhedsbrevet. Bestyrelsen er enige i den proces. 
Underholdning: ’Give et spark i røven-underholdning’ – nogle der kan provokere os lidt. 
MM: Det kunne fx være ’Schiøtt-ministeriet’. 
RP og KW arbejder videre med et underholdningsindslag. 
I forhold til prisuddeling af Kristian Dahl, så kunne overrækkelsen også ske på GF. FMJ 
kontakter udvalgets formand med en forespørgsel, om det kunne være interessant. 
Baggrunden for dette er, at det er sløjt med fremmøde, når årets prismodtagere skal 
hædres ved den traditionelle reception i DJ. Især hvis prisvinderen kommer fra en lille 
arbejdsplads eller er freelancer. 
 
3.4 - Evaluering af afholdte arrangementer  
DJ’s nye tilmeldingssystem kan ikke pt. udsende evalueringer. Kredsen fik tidligere god 
hjælp fra evalueringerne til at ’udbyde’ gode medlemsarrangementer og kunne her nemt 
og overskueligt se hvilke arrangementer der især fik gode tilbagemeldinger. 
 
Siden sidste møde, har følgende arrangementer været gennemført: 
 
25. august, webinar om TIKTok med 91 tilmeldte. Både LAK og ME deltog i webinaret, 
som gav et godt indblik i TIKTOK.  
 
27. august, Drink & Debat var det første fysiske arrangement, som kredsen har afholdt 
siden Coronas satte dagsordenen. Det var med Anders Langballe og Martin Flink og blev 
afholdt i Kunstforeningen med 43 tilmeldte. Kontaktpersoner: MM + RP. 
 
2. september, morgenmøde med titlen ’Bliv glad med vilje’ med 37 tilmeldte i Cinemateket. 
Kontaktpersoner: FMJ + ME. 
 
16. september, Jesper Steimetz på besøg hos Kreds 1 hos Kosmopol om USA med 67 
tilmeldte. Kontaktpersoner: RP, KW og FMJ. 
 
20. september, Kredskino med titlen ’Det er ikke slut endnu’ i Vester VovVov. Der var 32 
tilmeldte. Kontaktperson for bestyrelsen: Marlene Rasmussen. 
 
Kommende arrangementer: 
24. september, Drink & Debat om kommunalvalget 2021 i Kunstforeningen. 
Kontaktpersoner: NPA + OSP. 
 
28. september, ’Hvordan udlever du din dokumentarfilmdrøm’ i Cinemateket. 
Kontaktpersoner: NPA + LAK. 
 
30. september, webinar med titlen ’Få styr på lyden’.  
 
5. oktober, Mesterportrætør deler ud hos Kosmopol. Kontaktpersoner: FMJ + MM. 
 
6. oktober, Webinar om bogføring og regnskab. 
 
12. oktober, Folketinget før og nu. Vi mangler en kontaktperson på dette arrangement. 
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14. oktober, Kredskino forpremiere på dokumentarfilmen ‘The Recycling Lie’ i Grand 
Teatret. Marlen Rasmussen er bestyrelsens kontaktperson, da bestyrelsen deltager i 
Fagligt Stævne 2021. 
 
10. november, Fra krigsfotograf til bjergtagende natur i Cinemateket. Kontaktpersoner 
aftales på næste møde. 
 
Godt inde i mødet ankom tidligere bestyrelsesmedlem og nuværende suppleant Charlotte 
Pardorf. Mødelederne spurgte ind til den pludselige deltagelse og CP gav udtryk for, at 
hun ikke mente hun skulle udelukkes fra deltagelse i bestyrelsesmøderne som suppleant, 
da bestyrelsen tidligere har vedtaget, at suppleanter ikke deltager i mødet men har glemt 
at få det konsekventrettet i forretningsordenen. 
CP blev opfordret til at rette henvendelse til formanden. 
 
KW: Stillede spørgsmål til brug af fotos ved kredens arrangementer. Vi stiller det som et 
punkt til næste møde, så vi kan gennemarbejde punktet, da vi skal være obs på bl.a. 
rettigheder og samtykkeerklæring. 
 
3.5 - Kommende arrangementer 
FMJ: Vi har inviteret kredsens freelanceplanlægger Marlene S. Rasmussen til at deltage i 
dette punkt med henblik på inputs fra bestyrelsen til webinardelen og kredskinoer. Det er 
bestyrelsen der er ansvarlig for ideer og gennemførelse af kredsens webinarer. 
Bestyrelsen blev opfordret til at give input til Marlene. Marlene orienterede om de allerede 
gennemførte webinarer. De populære webinarer har især været hands-on-webinarer. 
Bestyrelsen er enige om, at fortsætte webinarer som er værkstedsorienterede. 
Paneldebatter med mere virker bedre som fysiske arrangementer. 
Med fokus på input til værktøjsorienterede webinarer, blev følgende inputs givet. 
Forslag fra RP: Hvordan får du din podcast du over rampen – ind på itunes.  
MM: De højpopulære webinarer kan vi godt vinkle og gentage.  
RP: Lav dit eget webinar.  
MM: Vi har tænkt meget i programmer. Det kunne også være et webinar om emner – fx 
Aktindsigt anno 2021. RP: Osent  onlineresearch.  
CHP: Robotificering.  
RP: Google Pinpoint.  
Marlenes besøg blev afrundet med en drøftelse af Kredskinoer. Vi fortsætter med 
kredskinoer som hidtil. Det kan både være fiktion- og dokumentarfilm afhængigt af relevant 
udbud. Marlene overvåger filmmarkedet og tager kontakt til kredsens 
arrangementsansvarlige og FMJ, når der er film, der er relevante. 
 
3.6 - Sted til D&D. Skal vi fortsætte med Kunstforeningen. RP: Nyt udsugningsanlæg i 
Kunstforeningen. Det kunne ikke slås fra. RP: Forslag til lokation der skal afsøges 
’Christian Firtal’. RP tjekker aftalevilkår. ME tjekker op på det nye udsugningsanlæg hos 
Kunstforeningen og giver RP besked. 
 
3.7 – Den sociale pulje 
OSP: Forslag om loft pr. ansøgning til næste års pulje.  
Bestyrelsen bevilligede alle ansøgningerne, da de ligger inden for den ramme, som 
bestyrelsen har defineret. Vi har samlet modtaget ansøgninger for kr. 28.600. Lærdom til 
os selv er, at vi skal være skarpere på ’annoncens’ ordlyd. RP + MAJ kommer med forslag 
til ny formulering til næste puljeåbning.  
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4. Sager i DJ 
 
4.1 - Orientering om HB-møde. Drøftelse i HB om DJ skal forblive i Gammel Strand. 
Også forberedelse af Fagfestival blev vendt og der afsøges nye muligheder for 
gennemtænkning af det hidtidige Fagfestival-set-tup. 
 
 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
- Mediedage: Bestyrelsen drøftede ansøgningen og bevilliger kr. 10.000. 
- Whistleblowing mini-konference. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og enighed om, at 
kredsen giver afslag på denne ansøgning. 
- FUJ: Bestyrelsen drøftede ansøgningen og enighed om at støtte initiativet med en 
graver-konference. Det præciseres i svaret, at det skal fremgå, at konferencen er støttet af 
Kreds 1. Bestyrelsen bevilligede kr. 10.000 i tilskud. 
 
 
6. Eventuelt 
OSP: Anbefaler at vi får møder for 2022 frem til og med april i kalenderen snarest muligt.  
FMJ: FU kommer med en mødeplan for 2022 til næste KB-møde. 
 
 
Næste møde: 
Onsdag den 20. oktober, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand. 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 17. november kl.17-20 
Torsdag den 2. december, kl. 16 – 18 med efterfølgende julefrokost. 
 
 
 


