Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 17. november 2021
Mødedeltagere kredsbestyrelsesmedlemmer:
Frederik M. Juel (FMJ), Ole Sønderby Petersen (OSP), Ronja Pilgaard (RP),
Lene Ambro Kragh (LAK), Martin Hjort (MH) og Kristian Westfall (KW)
Suppleant: Charlotte Pardorf (CP)
Afbud:
Deniz Serinci, Niels Peter Arskog og Maj Munk
Mødeleder: Frederik M. Juel
Dirigent: Ronja Pilgaard
Referent: Mette Eeg/Frederik M. Juel

1. Godkendelse af referat
1.1 – Referat fra 22. september 2021. Referatet blev godkendt med en rettelse fra CP i
punkt 3.4 næstsidste afsnit. Formuleringen er herefter:
’CP blev opfordret til at rette henvendelse til formanden’.
Revideret referat sendes ud til kredsbestyrelsen.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi v/OSP: Vi har god aktivitet på vores medlemsarrangementer efter
Corona. Kassereren har en forventning om, at vi kommer ud af 2021 med et fornuftigt
resultat.
RP spurgte ind til 2020-opgørelsen i forhold til Safety-Fonden, hvor der i regnskabet står et
nul. OSP følger op hos DJ’s økonomiafdeling.

3. Sager i Kredsen
3.1 - Nyt medlem til Kristian Dahl. FMJ har taget kontakt til bestyrelsens forslag i forhold til
den vakante plads. Svar afventes.
Forslag om evt. uddeling af prisen på generalforsamlingen. Formanden for Kristian Dahl
giver besked om dette ønskes. RP: Der skal tages højde for produktionsplanen, hvis
datoerne rykker sig.
3.2 - Generalforsamling
‐ Tidspunkt den 9. marts
‐ Sted: Arbejdermuseet
‐ Dirigent: Linda Garlov
‐ I forhold til et ’underholdningsindslag’ så har RP + KW arbejdet videre med dette. En ung
kunstner Karina Willumsen har indvilliget i at komme med et indslag, og har foreløbig
reserveret datoen. Der er modtaget et fornuftig tilbud på dette. RP cementerer aftalen med
bestyrelsens opbakning.
MH foreslog, at vi medtager datoen for GF i kommende nyhedsbrev(e), så alle er klar over
datoen.
Kredsen har en twitterkonto, som bestyrelsen drøftede at genaktivere. KW blev valgt som
’twitteransvarlig’. FMJ kontakter tidligere næstformand Per Janus for login til

twitterkontoen.
OSP foreslog, at vi skriver ud til tillidsfolkene allerede i januar og gør opmærksom på GF
og beder dem brede budskabet ud. GF bør også blive annonceret på kredens FB.
3.3 – FU stillede forslag om revision af forretningsordenen, som opfølgning på tidligere
bestyrelsesbeslutning om, at suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøderne og heller ikke
får tilsendt referater og mødeindkaldelser. Suppleanter indkaldes i den rækkefølge, som
de er valgt ind, hvis et ordinært bestyrelsesmedlem træder ud i utide.
FMJ motiverede forslaget og oplyste, at det var relevant at drøfte beslutningen igen, da CP
bragte det op. Bestyrelsen drøftede herefter forslaget.
Bestyrelsen undskyldte for procedurefejlen ved, at den tidligere trufne beslutning ikke var
konsekvensrettet i forretningsordenen.
CP gav udtryk for, at hun ikke mente, at bestyrelsen havde hjemmel til at træffe denne
beslutning uden, at suppleanterne blev indkaldt.
CP blev gjort opmærksom på, at suppleanter ikke har stemmeret jævnfør kredsens
vedtægter.
I forbindelse med drøftelse af punktet blev det fastslået, at alle kredsens referater
publiceres på hjemmesiden, så snart et referat er blevet godkendt og hermed er offentligt
tilgængeligt.
Efter drøftelse af punktet, blev det sat til afstemning. Det var en enig kredsbestyrelse, der
alle stemte for at fastholde den tidligere trufne beslutning. Forretningsordenen bliver
herefter konsekvensrettet.
CP havde et konkret forslag om et sted på Nørrebro til Drink & Debat. Kaffesalonen på
Nørrebro.
CP nævnte et konkret projekt ’Kvindeprojekt’, som hun mente kredsen skulle være
forsigtige med evt. at give tilskud til. Kredsen har ikke modtaget ansøgning om tilskud til
det nævnte formål.
3.4 – Brug af billeder ved arrangementer
FMJ: Proceduren har hidtil været, at vi ikke bruger amatørbilleder til hjemmeside/FB med
mere. Til GF hyrer vi en professionel fotograf ind og kredsen betaler alle journalistiske
ydelser efter freelancetaksterne.
Bestyrelsen debatterede herefter brug af billeder på de forskellige medier, som mundede
ud i, at vi i en forsøgsordning kan bruge billeder taget af bestyrelsesmedlemmer på hhv.
Twitter og FB. På hjemmeside og i nyhedsbrev fastholdes den hidtidige praksis med kun
at benytte professionelle billeder.
Forsøgsordningen blev vedtaget. MH og LAK var imod beslutningen.
3.5 - Evaluering af afholdte arrangementer
De enkelte afholdte arrangementer blev gennemgået.
Til "Folketinget før og nu" var der kun 11 deltagere, men det blev gennemført i et mindre
lokale på Kosmopol, og var en succes. Vi skal på den måde ikke være bange for at lave
mindre arrangementer.
Kredskino ’The French Dispatch’ var en succes, men vigtigt med mindst tre personer til at
klare afkrydsningen med så mange deltagere.
3.6 - Kommende arrangementer
Resten af året er datolagt og annonceret på FB, web og i nyhedsbrev . Der arbejdes
videre med planlægning af medlemsarrangementerne til 2022.

3.7 - Sted til D&D. Skal vi fortsætte med Kunstforeningen desuden sted i februar?
Til februarmødet prøver vi Christian IV. Kunstforeningen er booket for alle øvrige datoer i
2022 men kan opsiges med rimeligt varsel.
3.8 – Mødeplan 2022
Onsdag den 19. januar
Onsdag den 16. februar
Onsdag den 9. marts GF
Onsdag den 16. marts
3.9 - Bestyrelsens kontaktperson ved kredsarrangementer
Gennemgang af kontaktpersonens rolle ved medlemsarrangementer.
Vejledning/huskeliste er udarbejdet og sendt til alle i bestyrelsen.
4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde. Orientering og spørgsmål fra KB-medlemmerne til den
fratrådte medarbejder i DJ. Herudover har HB talt om budget og oplæg til ny Fagfestival,
der skulle foregå over en uge i København efter oplægget fra DJ. Det blev dog afvist af
HB.
5. Ansøgninger / bevillinger
Praktikanttilskud er bevilliget til:






Aller Media, 9.000 kr. til en studietur til Tyskland/Berlin i november 2021.
Berlingske Tidende, kr. 18.000 kr. til en studietur til Ukraine/Kiev i november 2021.
Dagbladet Information, kr. 10.500 til en studietur til Polen i november/december
2021.
Politiken, kr. 25.500 til en studietur til Ungarn/Budapest i november 2021.
DR, kr. 19.500 til en studietur til Costa Rica i februar/marts 2022.

6. Eventuelt
Julefrokost på Restaurant Kronborg den 2. december.
Kommende møder:
Torsdag den 2. december, kl. 16 – 18 med efterfølgende julefrokost.
Onsdag den 19. januar, kl. 17 – 20 i DJ, mødelokalet ’Store Strand’
Onsdag den 16. februar, kl. 17 – 20 i DJ, mødelokalet ’Store Strand’
Onsdag den 9. marts GF, kl. 15 – 22 hos Arbejdermuseet
Onsdag den 16. marts, kl. 17 – 20 i DJ, mødelokalet ’Store Strand’

Referent Mette Eeg

