
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2022 
 
Dato:  Onsdag den 19. januar 2022 
Sted: Online 
Deltagere:  Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), 
 Lene Ambro Kragh (LAK) og Martin Hjort (MH) 
 
Afbud: Deniz Serinci, Niels Peter Arskog, Ronja Pilgaard og Kristian Westfall 
Mødeleder:  Frederik M. Juel 
Dirigent:  Maj Munk 
Referent:  Mette Eeg 

 

 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af referat 
 
Referat fra 2. december 2021. Referatet blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
 
2.1 - Kredsens økonomi 
Vi har ikke modtaget årsregnskab. Det burde være lige på trapperne. Det forventes at vi 
kommer ud med et overskud.  
Forslag om at finde ny revisor der kan afløse den hidtidige. Der ønskes en revisor som er digitalt 
orienteret således, at vi kan underskrive regnskaber elektronisk. Det skal vedtages på GF, at vi 
skifter revisor. OSP har talt med den revisor, som DJ har anbefalet. Der er ikke indhentet endelig 
tilbud endnu. Det er næste skridt.  
FMJ: Det gamle firma skal formelt afgive regnskabet. 
MH: Foreslår at vi indhenter endnu et tilbud, så vi har et sammenligningsgrundlag. 
FMJ: Feriefonden har valgt et firma der hedder Intension, som er specialister i fonde, som også 
kunne være en mulighed. 
OSP indhenter 2 tilbud fra statsautoriserede revisorer. 
 
 
3. Sager i Kredsen 
 
3.1 - Nyt medlem til Kristian Dahl 
ME sender ud til bestyrelsen om at melde mulige kandidater ind.  
 
3.2 - Generalforsamling - FMJ - Til orientering 
- Tidspunkt den 9. marts 
- Sted: Arbejdermuseet 



 

 

- Dirigent: Linda Garlov 
- Fotograf og tegner til GF. Der er indkommet forslag på både tegner og fotograf. ME indhenter 
tilbud.  
- Referent Charlotte Geckler 
 
Følgende er på valg til bestyrelsen og genopstiller/genopstiller ikke: 
Formandsposten 
Frederik M. Juel på valg, genopstiller 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Lene Ambro Kragh på valg, genopstiller 
Martin Hjort på valg, genopstiller 
Kristian Westfall på valg 
 
OSP: Vores gæst fra sidste KB-møde kunne måske være interesseret. FMJ tager kontakt. 
OSP: Forhører sig hos Elon Cohn om han vil genopstille og om han kan komme til GF og laver 
aftale om bilagsgennemgang. 
 
3.3 - Navnegruppen vil gerne komme til GF 
Bestyrelsen drøftede forslaget og enighed om, at vi for det første ikke har plads i programmet 
og for det andet ikke finder oplægget relevant i forbindelse med generalforsamling.  
FMJ orienterer navnegruppen om bestyrelsens beslutning. 
 
3.4.- Tidsplan for GF 
Tidsplanen blev godkendt. 
 
3.5 - Forslag til GF  
Bestyrelsen har to – måske tre forslag til GF.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 20 kroner, som sættes på dagsordenen. 
Bestyrelsen foreslår, at vi bruger 20 kroner pr. medlem til Safetyfonden. 
Begge forslag sættes på dagsorden til GF og muligvis sammen med et forslag om skift af 
revisor. 
  
3.6 - Nyt logo 
Vi vælger forslag 1. Der indhentes et sammenligningsgrundlag på farvevalg ud fra de tidligere 
logoer, som bestyrelsen vælger ud fra på næste møde. 
 
3.7 - Kriterier for den sociale pulje 
MM forslaget er udarbejdet på baggrund af de tidligere års erfaringer og med en præcisering 
af hvem det er for, og at midlerne ikke kan bruges til honorarer. 
Der ønskes afrapportering i form af en oversigt over brugen af midler og et billede fra 
aktiviteten. 
Bestyrelsen vedtager at afsætte kr. 30.000 til puljen i 2022. 
Vi går efter at åbne puljen i maj måned. 
 



 

 

3.8 - Henvendelse fra Journalisternes Hjælpefond 
FMJ bød velkommen til Anita Corpas (AC). AC er næstformand i Hjælpefonden for 
Journalistgården. Fonden udspringer af en fond under Kreds 1 tilbage fra 1990’erne som var en 
ejendom Kredsen havde. Efter 10 år solgte kredsen ejendommen og fonden blev etableret. 
Fundatsen er at fonden giver støtte til socialt udsatte borgere. Fonden modtager mange 
ansøgninger til regntøj, vaskemaskiner m.m. Der kommer også ansøgninger fra 
kommunikationsfolk. Fundatsen appellerer dog ikke helt til målgruppen. 
De fleste ansøgere modtager beløb individuelt. 
Bestyrelsen i hjælpefonden ønsker at få ændret fundatsen, så bevillingerne kan blive bedre 
kanaliseret og målrettet målgruppen. 
FMJ: Kredsen har afviklet ejendommen for mange år siden. 
FMJ: Hvem beder om, at Kreds 1 er medunderskriver på forslag til fundatsændring?! 
AC: Fonden hører under civilstyrelsen, da der ikke er moms i forbindelse med 
fondsudbetalingerne. Advokaten der hjælper hjælpefonden har oplyst, at det er svært at få 
ændret en fundats men, at det kan hjælpe, hvis den oprindelige stifter giver sin opbakning. Der 
er et ønske om at udvide fundatsen, så den er mere tidssvarende og appellerer til målgruppen. 
Bestyrelsen i hjælpefonden ønsker flere ansøgninger der kan hjælpe ansøgere i forbindelse med 
forskning, studierejser m.m. 
Derfor ønskes kredsen som medunderskrivere på en henvendelse til Civilstyrelsen. 
MH: Foreslår AC at sende en konkret formulering til bestyrelsen om det nøjagtige indhold, som 
det ønskes, at kredsen er medunderskriver på, som bestyrelsen herefter vil behandle. 
AC: Foreslår at det udkast, som er udarbejdet sendes til bestyrelsen af FMJ. 
LAK: I takt med mange arbejdsløse journalister og et fag der bliver mere og mere utrygt, og 
hvor det handler om jobs og fagligheder er der en positiv vinkel på ønsket om at ændre 
fundatsen. 
FMJ: Sender udkastet rundt og så kommer det på dagsordenen til næste møde den 17. februar. 
 
3.9 - Simmel-Prisen 
MM: Der er lavet annonce til journalisten, der er styr på priskomiteen og MM sender info til ME i 
forhold til hjemmeside, nyhedsbrev, datoer m.m.  
 
3.10 - Evaluering af afholdte arrangementer 
 18. januar, kl. 17-19, Kom med behind the scenes i Statsministeriet, Kosmopol. 91 

tilmeldte. Kontaktperson: FMJ. 
Det fungerede fint med fremvisning af coronapas. God fortæller. Forplejning var denne 
gang i restauranten og det fungerede fint. 
MM: En deltager meldte ind efterfølgende at være konstateret positiv med covid-19. Alle 
deltagere er informeret om dette. 

 
3.11 - Kommende arrangementer  
 
 20. januar, kl. 17 - 18, Online: Lav dit eget webinar 
 24. januar, kl. 17 - 18, Online: Få lyttere til din podcast 
 28. januar, kl. 17 - 18, Drink og Debat: Bag om Minksagen i Kunstforeningen. 

Kontaktpersoner: MH + LAK 



 

 

 3. februar, kl. 17 - 19, Adrian Hughes om sin mors afskedsbrev hos Kosmopol. 
Kontaktpersoner: OSP + LAK 

 7. februar, kl. 16.45-18.55 i Grand Teatret, The Lost Leonardo. OSP + LAK 
 8. februar, kl. 8:00 – 9:00 i Cinemateket, Livet som dansk satiretegner. LAK + (MH) 

 
 
4. Sager i DJ 
 
4.1 - Orientering om HB-møde 
FMJ: Orientering fra HB-mødet i december om ny investeringspolitik. Om nedsættelse af et 
ansættelsesudvalg som skal ansætte ny forhandlingschef i stedet for Claus Iwersen. Der ønskes en ny 
model for fagligt frikøb, som der arbejdes videre med i 2022. Der er netop indkaldt til formandsmøde 
hvor emnet er kommende generalforsamlinger.  
Formændene indkaldes til møde forinden formandsmødet, hvor FMJ også vil tilbyde, at Kreds 1 
planlægger og afholder formandsmødet i 2023. 
 
 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
Ingen ansøgninger/bevillinger siden sidste møde. 
 
 
6. Eventuelt 
LAK: Pitchede mundligt et forslag til et konkret arrangement om et ugentlig youtube-indslag.  
Bestyrelsen opfordrede LAK til at skrive et par linier og få det konkretiseret, som noget vi kan arbejde 
videre med. LAK har et konkret forslag klar til næste møde. 
 
Næste møde: 
Onsdag den 16. februar kl. 17 - 20 på Gl. Strand i mødelokalet Store Strand. 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 9. marts, KB-møde og GF 2022 


