Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 2. december 2021
Mødedeltagere:
Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), Ronja
Pilgaard (RP), Lene Ambro Kragh (LAK), Martin Hjort (MH) og Kristian Westfall
(KW)
Afbud:
Niels Peter Arskog & Deniz Serinci
Mødeleder: Frederik M. Juel
Dirigent: Maj Munk
Referent: Mette Eeg

FMJ indledte mødet med at byde en særlig velkommen til Malthe Pedersen, der deltog
som gæst.
1. Godkendelse af referat
1.1 – Referat fra 17. november 2021 til godkendelse
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi
Opfølgning fra OSP på spørgsmålet om Safety-midler for 2020, som er overført. Beløbet
blev først overført i 4’ kvartal og da sammenligning sker kvartalsvist så det ud som om, at
vi ikke havde overført. Beløbet er bekræftet overført af DJ’s økonomiafdeling.
Vi beder DJ om en ny medlemsstatistik til vores første møde i 2022. Ansvarlig: ME.
3. Sager i Kredsen
3.1 - Nyt medlem til Kristian Dahl. FMJ arbejder på sagen. Der er forespørgsel ude på et
nyt medlem.
Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan få mere omtale af prisen. RP vender det med
komiteen.
3.2 - Generalforsamling
‐ Tidspunkt den 9. marts
‐ Sted: Arbejdermuseet
‐ Dirigent: Linda Garlov
‐ Skal vi gøre noget for at tiltrække deltagere?
- Sing & song-writer Karina Willumsen kommer og synger en fagforeningssang med os.
KW er booket til 25 minutter.
- Enighed om at hyre både en tegner og en fotograf. Bestyrelsen melder kandidater ind til
ME frem til 10. januar, som aftaler det praktiske.
- Simmel-Prisen uddeles som vanligt på GF.
- Udkast til program til GF kommer på næste møde. Ansvarlig: FMJ.

3.3 - Nyt logo. Vi har fået lavet et forslag, som kommer på dagsordenen til vores januarmøde.
3.4 - Evaluering af afholdte arrangementer






18. november, Få sikre greb til din næste podcastproduktion i Kosmopol med 76 deltagere.
22. november, Forstå dit publikum – webinar med Kasper Haugaard med 42 deltagere.
22. november, Middagsmøde på Bornholm med den nye borgmester med 25 deltagere.
25. november, D&D, Tør Ekstra Bladet fortsat i Kosmopol med 40 deltagere.
30. november, Storytellerens værksted i Kosmopol med 89 deltagere.

ME oplyser, at DJ er ved at lægge sidste hånd på værket med automatiske evalueringer.
Så snart det er muligt gives der melding til bestyrelsen. Det er et vigtig
afrapporteringsværktøj for bestyrelsen.
Vi sætter no-show-fee på pause så længe vi er midt i en pandemi. Vi krydser dog fortsat
af, også så vi kan smitteopspore, hvis vi skulle være så uheldige at komme i en situation
med covid-tilfælde til et medlemsarrangement.
3.5 - Kommende arrangementer
OSP foreslår, at vi sammen gennemgår oversigten på næste møde over de
arrangementer, der er i støbeskeen til 2022.
Januar D&D bliver forhåbentlig med årets cavlingprismodtager.
4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde
Næste HB-møde er den 15. december, hvor HB bl.a. behandler økonomien.
Der blev rejst spørgsmål til HB’s involvering i udtalelsen om journalister i Qatar.
FMJ oplyser, at der er overvejelser om et digitalt formandsmøde.
FMJ lagde op til debat, om bestyrelsen vil fortsætte med at bakke op om kredstræf. Der
var enighed om, at vi gerne vil fortsætte med kredstræf. Godt at have det op til
delegeretmøde, så vi kan forberede politikken.
Der skal være plads til at se andre fagligt aktive i et mindre set-up end delegeretmøde og
have tid til både netværk og debat. Netværk og vidensdeling er kredstræf et rigtig godt
værktøj til. Samtidig er vi stadig midt i en pandemi og kan risikere aflysning i sidste øjeblik,
hvis der planlægges fysisk møde i 2022.
Bestyrelsen indstiller derfor til, at Kreds 1 arrangerer kredstræf i 2023 som optakt til
delegeretmødet
5. Ansøgninger / Bevillinger
Bestyrelsen har modtaget 3 ansøgninger:
-

-

FUJ, Cavlingarrangement
Vi vælger i lighed med tidligere år at støtte nomineringsmødet med Cavling dagen
før prisoverrækkelsen.
Vi støtter med 10.000 kr.
Ansøgning om julegaver, Stutgården
Stutgården er Cavlings gamle hjem. Vi udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen og har
indstillingsret til formandsposten.
Vi bevilliger kr. 10.000 til Stutgården i lighed med sidste år.

-

Bloggerne – ansøgning om tilskud til en branchedag for Influenter og Bloggere
Bestyrelsen beslutter at støtte branchedagen med kr. 10.000.

6. Eventuelt
KW: Har vi fået adgang til Twitterkontoen?! FMJ tager kontakt til PJB.
MM + RP: Oplæg til den sociale pulje kommer på januar-mødet.
FMJ: Debat om afrapportering og bilag i forbindelse med tilskud til den sociale pulje tages
med til overvejelse til januar-mødet.
Juleafslutning på Restaurant Kronborg kl. 19:00.
Næste møde:
Onsdag den 19. januar kl.17 - 20 på Gl. Strand i mødelokalet Store Strand.
Kommende møder:
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

